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RESUMO 

 

MARTINS, Bianca Camargo. Tanta gente sem casa, tanta casa sem gente: o 
direito ao centro da cidade. 2019. 276f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e 
Governança Pública) – Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 
Governança Pública, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. 

 

Essa dissertação busca compreender em que medida é possível executar habitação 
de interesse social em área central, com foco no caso do Município de Ponta Grossa 
– PR. Baseado no conceito do direito à cidade e, por consequência, no direito à 
moradia, a pesquisa analisa de que maneira as políticas habitacionais possibilitam 
ou não a implantação de políticas habitacionais nas áreas centrais. As principais 
justificativas apresentadas pelo poder público como fatores limitantes são: a 
escassez de terra, a especulação imobiliária e o alto preço da terra. Assim, são 
averiguadas as possibilidades e os limites dos vazios urbanos como espaço de 
oferta de habitação de interesse social. Como estudos de casos empíricos, utiliza-se 
um Conjunto Habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida existente - 
localizado em área de expansão urbana - e uma simulação de um empreendimento 
implantado em um vazio urbano na área central do Município. Ambos os estudos 
são explorados de forma qualitativa, a partir da análise locacional que averigua as 
condições do entorno dos empreendimentos e o acesso de seus moradores à cidade, 
e da análise quantitativa, através dos custos de implantação desses, desde os 
custos de aquisição do terreno até os custos de execução da infraestrutura 
necessária. Com a comparação entre os estudos de caso, comprova-se a viabilidade 
da implantação de habitação de interesse social nas áreas centrais a partir da 
utilização dos vazios urbanos, mesmo essas áreas possuindo valor econômico mais 
alto. A partir dos resultados apurados, mostra-se também a incompatibilidade da 
política habitacional atual com a produção de moradia verticalizada e bem localizada. 

Palavras-chave: Política  habitacional. Vazios urbanos. Habitação de 
interesse social. Áreas centrais.  



 
 

ABSTRACT 

 

MARTINS, Bianca Camargo. So many people without houses, so many houses 
without people: the right to the center of the city. 2019. 276p. Dissertation (Master in 
Planning and Public Governance) – Postgraduate Program in Planning and Public 
Governance, Federal Technological University of Paraná, Curitiba, 2019. 

This dissertation seeks to understand to what extent it is possible to build social 
housing in central area, focusing on the case of Ponta Grossa - PR. Based on the 
concept of the right to the city and, consequently, the right to housing, the research 
analyzes how housing policies allow or do not allow the implementation of housing 
policies in central areas. The main justifications presented by the government as 
limiting factors are: land scarcity, real estate speculation and the high price of land. 
Thus, the possibilities and the limits of urban voids are investigated as a space for 
social housing. As empirical case studies, we use an existing housing development 
of the Minha Casa Minha Vida Program - located in an urban expansion area - and a 
simulation of a project implemented in an urban void in the central area of the 
Municipality. Both studies are qualitatively explored, based on the location analysis 
that ascertains the conditions surrounding the projects and their residents' access to 
the city, and the quantitative analysis, through their implementation costs, from the 
land acquisition costs up to the costs of running the required infrastructure. By 
comparing the case studies, the feasibility of social housing in the central areas is 
proved viable by using urban voids, even in those areas with higher economic value. 
From the results obtained, it is also shown the incompatibility of the current housing 
policy with the production of vertical and well located housing. 

Keywords: Housing policy. Urban voids. Housing of social interest. Central areas.  
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1 INTRODUÇÃO 

Há décadas, uma profusão de notícias relacionadas aos problemas sociais é 

apresentada diariamente nos meios de comunicação. Pelo mundo e por todo o 

território nacional são noticiados fatos que conclamam a dificuldade da população 

em exercer a cidadania plena. Dentre as mazelas que atingem a população, a falta 

de moradia adequada se destaca pela universalidade do problema, mesmo quando 

a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos explicitamente inclui o direito à 

moradia como um direito humano básico: 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, 

e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito 

à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 

outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 

seu controle (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, p.13). 

Das famílias de média renda nas capitais globais aos moradores das favelas 

e ocupações, centenas de milhões de pessoas lutam diariamente em busca de uma 

habitação adequada. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que, até 

2030, mais de 2 bilhões de pessoas serão afetadas pela falta de moradia (ONU, 

2005).  

No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), mais de 85% da população brasileira vive nas cidades, fato 

que reflete negativamente na qualidade do espaço urbano. As dificuldades 

encontradas com o crescimento exponencial da população urbana, a carência da 

distribuição equilibrada dos bens territoriais, a destruição dos recursos naturais, a 

forte especulação imobiliária, a ineficiência das políticas públicas e a falta de preparo 

dos governantes e gestores transformaram o espaço urbano em um ambiente 

insustentável, com grandes disparidades sociais, altas taxas de criminalidade e com 

acesso desigual ao ambiente saudável e seguro, sendo isso acentuado pela 

proliferação de valores antiéticos e individualistas que aumentam o consumismo 

exacerbado, onde os habitantes das cidades, são usuários consumidores e não mais 

cidadãos, como reconhece Milton Santos (2002). 
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Flávio Villaça (1998) afirma que o centro de uma cidade é o mais importante 

elemento da estrutura urbana, tanto pela sua dimensão simbólica como por se tratar 

de um ponto estratégico de liderança e governo. Dessa forma, por seu caráter 

dinâmico e estratégico, as áreas centrais se tornaram, por muitos anos, lócus 

preferencial das transformações e dinâmicas urbanas.  

Apesar disso, nas últimas décadas, diversas cidades brasileiras vêm 

passando por transformações significativas em suas dinâmicas espaciais, como por 

exemplo, o esvaziamento dos centros urbanos associado com a expansão periférica 

e a especulação imobiliária. Assim, os centros históricos brasileiros, dotados de 

ampla infraestrutura, repletos de edifícios subutilizados e ociosos, carregados de 

significados sociais e urbanos, detentores do patrimônio cultural, arquitetônico, 

urbano e paisagístico, permanecem esquecidos. Sobre o tema, Ferreira afirma que: 

O acesso à terra é, sem dúvida, o principal entrave para a solução da 

problemática habitacional no Brasil, pois a retenção da terra urbanizada 

pelas camadas de mais alta renda ainda impera de forma generalizada. O 

problema, obviamente, afeta a expansão urbana informal para a periferia, 

mas também interfere negativamente nas dinâmicas imobiliárias, privadas e 

públicas. A dramática “falta” de terras gera supervalorização das poucas 

áreas disponíveis nos grandes centros urbanos. O preço fundiário alto é 

evidentemente transferido para o preço da unidade habitacional, fazendo 

com que, em relação às faixas de menor renda, o mercado tenha que se 

deslocar em direção às regiões mais distantes, onde a terra é mais barata. 

Isso também afeta o segmento econômico: melhores localizações, mais 

caras, fazem subir o preço das unidades oferecidas, sem que signifique 

melhor qualidade urbanística e arquitetônica. No âmbito das políticas 

públicas, a situação torna-se ainda mais dramática, pois o estado tem 

poucas condições de arcar com o preço fundiário de terrenos bem 

localizados. E quanto mais ele se vê obrigado a construir em glebas 

distantes, mais oneroso será para toda a sociedade, pois o estado terá que 

arcar com os custos de extensão da infraestrutura urbana. Essa conta, 

infelizmente, não é geralmente feita, e talvez porque seja mais conveniente, 

convencionou-se que conjuntos habitacionais devem sempre estar longe na 

periferia (FERREIRA, 2012, p. 49). 
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A mercantilização do solo, quando relacionada ao processo de produção 

social do espaço, é o ponto central de uma profunda crise que pode ser traduzida 

pelos seguintes questionamentos: A cidade é para quem? 

Os conflitos que reivindicam o direito à cidade simbolizam uma das questões 

urbanas essenciais da atual crise das cidades brasileiras contemporâneas. O 

conceito, surgido há quase cinco décadas, tem se mantido como protagonista das 

reivindicações sociais referentes ao meio urbano, pois apresenta uma proposta de 

repensar as cidades e a urbanização como um todo, com base nos princípios de 

igualdade, da justiça social, do cumprimento dos direitos humanos e da democracia 

(SANCHEZ-CUENCA, 2016). Dessa forma, o presente projeto questiona: mesmo 

com a significativa abundância de imóveis vazios, por que não se faz Habitação de 

Interesse Social nas Áreas Centrais1 (HIS)? Nesse contexto, Carlos (2007, p. 26) 

afirma que: 

A contradição entre o processo de produção social do espaço e sua 

apropriação privada está na base do entendimento da reprodução espacial, 

isto porque numa sociedade fundada na troca, o espaço produzido 

enquanto mercadoria liga-se cada vez mais à forma mercadoria servindo às 

necessidades da acumulação através das mudanças, readaptações de usos 

e funções dos lugares que também se reproduzem sob a lei do reprodutível, 

a partir das estratégias de reprodução, num determinado momento da 

história do capitalismo, que se estende cada vez mais no espaço global, 

criando novos setores de atividade como extensão das atividades 

produtivas. 

Dados do Ministério das Cidades revelam que, em 2005, o déficit 

habitacional nacional era de 7,2 milhões de moradias e o número de domicílios 

urbanos vagos era de 5 milhões (BRASIL, 2005). Esses dados corroboram com 

Ferreira (2012), que afirma que, apesar de apresentar um modelo de cidade 

democrática, somente a aprovação do Estatuto da Cidade não bastou para 

reestruturar as políticas urbanas do país. A situação de esvaziamento das áreas 

                                            
 
1
 Entende-se por Habitação de Interesse Social a habitação produzida ou financiada pelo Estado 
destinada à população de menor renda (BONDUKI, 2002). As políticas e programas habitacionais 
comumente tratam como HIS a demanda voltada para as famílias com renda de até 5 a 6 salários 
mínimos e como Habitação de Mercado Popular (HMP) a demanda para famílias com renda de 6 a 
10 salários mínimos. 
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centrais resulta na subutilização dos recursos disponíveis nas mesmas, além de 

contribuir com a problemática da expansão urbana desenfreada. 

A delimitação do objeto e da problemática dessa pesquisa é fruto da 

indagação sobre o argumento amplamente divulgado de que o valor da terra em 

áreas centrais impossibilita a execução de políticas habitacionais nessas áreas, 

fenômeno comum a diversos municípios, mas analisado pelo presente estudo, em 

Ponta Grossa - PR. Entre os argumentos de escassez e alto custo das terras nas 

áreas centrais, nunca se executou qualquer empreendimento de habitação de 

interesse social na área central do Município. Em contrapartida, ao longo dos últimos 

dez anos, ocorreu um aumento vertiginoso da quantidade de unidades habitacionais 

produzidas em áreas de expansão urbana, agravando ainda mais os processos de 

segregação socioespacial (ARAGÃO; CARDOSO; JAENISCH, 2017; FERREIRA, 

2012). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A localização dos empreendimentos de habitação de interesse social tem 

sido tema recorrente nas discussões sobre as políticas habitacionais, seja do ponto 

de vista da segregação socioespacial ou de seu impacto no dia a dia de seus 

moradores. De acordo com Lima (2016), a importância da discussão sobre o tema é 

justificada pelo fato de que a execução das políticas habitacionais nacionais tem 

sido marcada pela implantação de conjuntos habitacionais em áreas periféricas - 

com alta precariedade urbanística, pela pouca diversidade funcional e pela 

homogeneidade social extrema de seus moradores - resultando em “ilhas de 

pobreza” que concentram os problemas sociais e corroboram para a segregação 

socioespacial. As dificuldades dos moradores da periferia são analisadas por Santos 

(1987, p. 195), que afirma que: 

A pobreza gerada pelo modelo econômico, segmentador do mercado de 

trabalho e das classes sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modelo 

territorial. Esse, afinal, determina quem deve ser mais ou menos pobre 

somente por morar nesse ou naquele lugar. Onde os bens sociais existem 

apenas na forma mercantil, reduz-se o número dos que potencialmente lhes 

têm acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por terem de pagar o 
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que, em condições democráticas normais, teria de lhe ser entregue 

gratuitamente pelo poder público. 

“Há cidadãos nesse país?” questiona o autor (SANTOS, 1987, p. 82). Se 

habitar na periferia significa, muitas vezes, ter seu direito à cidade e à cidadania 

negado, visto a impossibilidade de satisfação das necessidades básicas, morar nas 

áreas centrais é uma perspectiva impossível, principalmente para a população de 

menor renda, mesmo em um contexto onde as áreas centrais encontram-se 

subutilizadas e amplamente dotadas de infraestrutura. Tem-se aí um grave paradoxo 

urbano desvendado por Santos (1987 p. 119): "deixando quase ao exclusivo jogo do 

mercado, o espaço vivido consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, em 

sua maior parte, um espaço sem cidadãos". 

A especulação imobiliária é um dos argumentos apresentados pelo poder 

público nos discursos para justificar a impossibilidade de implantar habitação de 

interesse social nas áreas centrais. Outro argumento é a escassez de terras que, 

aliada ao alto preço da terra e a falta de mecanismos e incentivos, consolidam e 

difundem o problema habitacional como um problema sem solução.   

Ao associar o direito à cidade ao direito à moradia e à problemática do 

esvaziamento dos centros urbanos surge um novo conceito: o direito ao centro da 

cidade. Para Souza (2011), existe no tema um direito moral e que deve ser 

compreendido em uma luta mais ampla: o direito da população de menor renda de 

permanecer nas áreas centrais das nossas cidades. Frente a inúmeras 

possibilidades, o estudo sobre a implantação de HIS nos centros urbanos 

possibilitará um entendimento mais amplo sobre as dinâmicas urbanas e as 

estratégias e ações geradas que contribuam para o resgate das áreas centrais e 

para políticas habitacionais mais justas e acessíveis. 

 

1.2 OBJETIVO 

Com vistas a responder à questão de pesquisa são traçados os seguintes 

objetivos gerais e específicos. 
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1.2.1  Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo analisar em que medida é possível 

executar habitação de interesse social em área central ou se o valor da terra e dos 

imóveis dificulta ou impossibilita a execução de política habitacional para fins sociais 

nessas áreas, com foco no caso do Município de Ponta Grossa – PR. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

Além do objetivo geral supracitado, têm-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Discutir os possíveis benefícios da implantação de HIS nas áreas 

centrais a partir de uma análise histórica da prática da produção 

habitacional no Brasil e em Ponta Grossa – PR. 

b) Analisar os diferentes tipos de vazios urbanos encontrados na 

área central do Município de Ponta Grossa.  

c) Comparar os investimentos necessários para a ocupação dos 

vazios com empreendimentos de habitação de interesse social à 

implantação de empreendimentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida nas franjas urbanas do Município de Ponta Grossa. 

 

1.3 ESTRUTURA 

A presente dissertação foi estruturada em seis capítulos, sendo esse o 

primeiro, onde se apresenta uma abordagem geral e inicial sobre a temática e a 

definição dos objetos de pesquisa. 

O segundo capítulo, de revisão de literatura, compreende um resgate 

histórico das políticas habitacionais brasileiras objetivando demonstrar que de 

maneira das mesmas incentivam ou não a produção de habitação de interesse 
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social nas áreas centrais. Ainda, será analisado de que forma com que o preço da 

terra influência as políticas habitacionais.  

O terceiro capítulo analisa de que forma os vazios urbanos podem contribuir 

para a implantação de habitação de interesse social nas áreas centrais, além de 

analisar a forma com que o mercado imobiliário interpreta e induz a geração de 

desses espaços, bem como as perspectivas para a ocupação dos mesmos.  

O quarto capítulo propõe investigar a produção do espaço urbano do 

Município de Ponta Grossa a partir das políticas habitacionais. Para tanto, o capítulo 

explora a centralidade do preço da terra no histórico da produção habitacional e seu 

reflexo no tecido urbano de Ponta Grossa. Ainda, é analisada a forma com que as 

políticas urbanas enfatizaram a área central e isso sistematicamente excluiu a 

população de menor renda para as áreas periféricas, contribuindo também para a 

reprodução de vazios urbanos, que em situação de expectação, corroboram com a 

especulação imobiliária e com o mito da escassez de terras como fator impeditivo 

para a produção de habitação de interesse social bem localizada. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada, bem como 

o recorte temporal e locacional da mesma.  

Para averiguar a viabilidade de se produzir habitação de interesse social em 

área central, no quinto capítulo são expostos dois Estudos de Caso: o Conjunto 

Habitacional Jardim Boreal I, que possui 366 unidades habitacionais e 21 lotes 

comerciais, executado em Ponta Grossa em 2012; e a simulação de um 

empreendimento do mesmo porte em área central. No capítulo, são analisados os 

aspectos locacionais, os custos de execução dos empreendimentos e os custos da 

infraestrutura necessária para garantir o direito à cidade de seus moradores.  

Por fim, o sexto e último capítulo apresenta os aspectos conclusivos da 

pesquisa, recuperando os principais pontos discutidos ao longo da mesma. 
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2 A PRODUÇÃO DA CIDADE A PARTIR DA PRODUÇÃO DA MORADIA 

A produção do espaço urbano é um fenômeno social. A articulação e 

fragmentação das áreas urbanas, ou seja, sua organização espacial é fruto das 

relações entre grupos, atividades e conteúdos que se manifestam nos fluxos de 

pessoas, de mercadorias, nos deslocamentos cotidianos e nas relações espaciais 

que se revelam na circulação do capital através da prática do poder (CORRÊA, 

1989). A somatória dessas forças, agentes e interesses forma o espaço urbano e 

condiciona a vida de seus habitantes, independentemente de sua classe social ou 

de seu papel na sociedade capitalista. 

As complexas relações entre os agentes produtores do espaço urbano têm 

um ponto central: a renda da terra. Enquanto os proprietários dos meios de 

produção precisam do suporte físico e requisitos locacionais específicos para o 

desenvolvimento de suas atividades, esperam que o Estado seja um aliado na 

instalação da infraestrutura necessária, na construção de habitação popular para a 

força de trabalho e no controle da especulação imobiliária2.  

Os proprietários fundiários são os principais interessados na valorização da 

renda da terra urbana. Ainda são, como afirma Corrêa (1989) os principais 

responsáveis pela expansão urbana desenfreada – visto que grande parte do lucro 

da classe provém de empreendimentos localizados em antigas áreas rurais recém-

urbanizadas, pelas mudanças unilaterais nas políticas urbanas municipais e pela 

pressão para que o Estado realize investimentos públicos nas áreas de seu domínio. 

O fortalecimento desse agente produtor do espaço depende do perfil 

socioeconômico do Município, do fluxo migratório, da política que o Estado adota 

para permitir e até mesmo fomentar a reprodução do capital e da remuneração dos 

investimentos imobiliários.  

Os promotores imobiliários são aqueles que realizam a incorporação, o 

financiamento, os estudos técnicos, a construção e a comercialização dos 

empreendimentos imobiliários. Para o grupo, o maior interesse é a rentabilidade de 

                                            
 
2
 Segundo Corrêa (1989), o aumento do valor da terra urbanizada pela especulação imobiliária gera 
resultado direto no salário da força de trabalho que, consequentemente, pressiona os proprietários 
dos meios de produção, que veem seus lucros diminuídos caso tenham que arcar com salários 
maiores. 
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seus investimentos. Contudo, sabendo que na realidade brasileira grande parte da 

população não tem acesso à moradia, seja por aquisição ou por aluguel, a estratégia 

do setor é:  

a) dirigir-se, em primeiro lugar, à produção de residências para satisfazer a 

demanda solvável; e 

b) obter ajuda do Estado no sentido de tornar solvável a produção de 

residências para satisfazer a demanda não solvável (CORRÊA, 1989, p. 22). 

Por muitos anos, o setor imobiliário foi compreendido como um setor 

subalterno na dinâmica capitalista. Entretanto, com o passar dos anos, foi 

paulatinamente convertido em um setor paralelo, com a possibilidade de 

transformar-se em principal quando o circuito de reprodução capitalista se vê 

interrompido. De acordo com Botelho (2007, p. 24), o capital imobiliza-se no 

imobiliário e, assim sendo, o setor assume um papel deveras importante na 

dinâmica capitalista: é a “garantia contratual de intercambialidade entre compradores 

e vendedores, bem como a garantia legal de extração da renda fundiária”.  

O quarto agente é o Estado que, a partir de suas três esferas, atua na 

organização do espaço urbano, mas atua do mesmo modo como agente fundiário, 

visto que é proprietário de uma parcela considerável das terras urbanas. Através da 

implantação de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, a ação do Estado 

cria condições para o processo de acumulação e reprodução do capital, muitas 

vezes acentuando o processo de segregação socioespacial.  

No entanto, a atuação “ideal” do Estado está permeada de interesses 

privados, dentre os quais são muito significativos os interesses que derivam 

da propriedade da terra, por sobre a qual se definem os proprietários da 

terra que atuam no processo de valorização, perpassando por dentro dos 

aparelhos do Estado. Por isso, atuam sobre ele ora como polo de uma 

relação conflituosa, ora através dele em benefício próprio. Nestas condições 

atuam para capitalizar de forma privada investimentos públicos que ao 

Estado cabe realizar e gerir. (SEABRA, 1988, p. 102, apud BOTELHO, 2007, 

p. 78). 

Para Botelho (2007) a convergência entre os agentes do capital e o Estado 

resulta em uma extensa fragmentação do espaço e um consequente 
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aprofundamento da segregação socioespacial que gera o último grupo de agentes 

produtores do espaço urbano: os grupos sociais excluídos. Para esse grupo, sem 

acesso à moradia e às demais benesses urbanas, resta apenas a submissão à 

lógica dos demais agentes.   

Trindade Júnior (1988) afirma que os agentes produtores costumeiramente 

criam redes de articulação local para desenvolver estratégias de ação em conjunto, 

visando aumentar suas vantagens e garantir seus interesses. O resultado dessa 

articulação é que: 

A forma do ambiente construído não é apenas o produto dessas redes, mas 

também, das tentativas de renegociar as ações delas decorrentes por parte 

de outros grupos que suportam os custos da reestruturação urbana 

(TRINDADE JÚNIOR, 1988, p. 33). 

Nesse capítulo é feita uma investigação acerca de como a cidade é 

produzida a partir da produção de moradia. A princípio, discute-se a forma com que 

o “problema da habitação” é produzido e a centralidade do preço da terra nas 

políticas habitacionais. E, a partir do resgate histórico das políticas habitacionais e 

das políticas de requalificação das áreas centrais será possível averiguar de que 

forma essas enfatizam (ou não) o acesso da população mais de baixa renda à 

habitação bem localizada. 

 

2.1 A QUESTÃO DA MORADIA 

Em que consiste o problema da habitação? A forma abstrata de pensar 

responderá a essa pergunta com algo mais ou menos do seguinte teor: todo 

ser humano precisa de abrigo e proteção contra as intempéries e outras 

agressões da natureza, e mesmo contra as agressões de seus 

semelhantes; precisa de privacidade e de abrigo para desenvolver sua vida 

individual, familiar e social. O problema que os homens têm que enfrentar 

para conseguir esse abrigo – a habitação – é o “problema habitacional”. 

Pronto! Está criado, não pela prática, mas pela mente, pela razão, um 

“problema” abstrato, universal e eterno, ou seja, um “problema” histórico. 

“Problema” para quem? Porque é “problema”? Sua origem está nos homens 

ou na natureza? A resposta a essas e outras importantes perguntas é 
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obscurecida por essa definição do problema da habitação (VILLAÇA, 1986, 

p. 3). 

O processo de urbanização brasileiro, marcado pela concentração espacial e 

pelo acelerado crescimento das cidades e chamado por Maricato (2003, p. 31) por 

“desenvolvimento moderno do atraso” acentuou a desigualdade social e subordinou 

o urbano à reprodução do capital. A evolução da mão de obra escrava para a força 

de trabalho fabril foi permeada por conflitos pelo acesso à terra e, 

consequentemente, à moradia, como afirma Baldez (1987, apud VILAÇA, 1986, p. 

35) quando diz que “há uma perfeita articulação entre o processo de extinção do 

cativeiro do homem e o processo subsequente de escravização da terra”.  

Ou seja, ao contrário do que ocorreu na formação dos Estados do Bem-

Estar Social nos países centrais, o processo de concentração populacional 

nos grandes centros industriais brasileiros não foi acompanhado por uma 

ação do Estado que garantisse condições mínimas de infraestrutura urbana 

e qualidade de vida, pois isso resultaria, em última instância, na elevação do 

custo de reprodução da classe trabalhadora, o que não interessava às 

classes dominantes industriais (FERREIRA, 2005, p. 13).  

A industrialização com baixos salários se conecta a “urbanização com baixos 

salários” (FERREIRA, 2005, p. 13), que obriga a ocupação de periferias distantes 

pelas famílias dos trabalhadores - que é onde estas podem pagar por morar - é parte 

do problema habitacional que consequentemente retira de parte da população o 

direito à cidade, direito este fundamental para a dignidade e a qualidade de vida da 

população, principalmente a de menor renda. 

O direito à cidade surgiu em 1968 na França, em meio às revoltas sindicais e 

estudantis contra ao consumismo generalizado na sociedade capitalista, aliado a 

ausência de valores e a manipulação ideológica (LEFEBVRE, 2004). Henri Lefebvre, 

filósofo e criador do conceito, enxergou - no que depois veio chamar de Revolução 

Urbana - uma possível transformação da cidade industrial em uma sociedade urbana 

onde “a problemática urbana prevalecerá decisivamente, em que a busca das 

soluções e modalidades próprias à sociedade urbana passará ao primeiro plano” 

(LEFEBVRE, 2004).  
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Como explicitado por Souza (2010, p. 318), o direito à cidade não é somente 

uma luta por uma vida melhor na cidade capitalista. O conceito vai além e propõe 

uma nova forma de vida em uma nova sociedade, onde o espaço urbano esteja 

subordinado ao valor de uso e não ao valor de troca3.  

Como exemplo, Lefebvre cita a reforma urbanística proposta pelo Barão de 

Haussmann em Paris entre os anos de 1853 a 18704. Para o autor, a reforma que 

remodelou o espaço urbano impossibilitou que os trabalhadores pudessem vivenciar 

a experiência urbana, pois esses foram expulsos para os subúrbios, aonde “a 

consciência urbana vai se dissipar”, através de um processo de “urbanização 

desurbanizante e desurbanizada” (LEVEBVRE, 2004, p. 25). Dessa forma, a partir 

da segregação socioespacial, a burguesia “progressista” parisiense conseguiu 

dissuadir as lutas populares que representavam uma ameaça aos seus interesses 

políticos.  

Ao longo desse processo, a classe burguesa passou a ser atraída aos 

subúrbios e à vida longe dos centros urbanos, fazendo com que esses fossem 

esvaziados para dar espaço aos escritórios e aos usos comerciais. Dessa forma, 

segundo Lefebvre (2001), a burguesia conseguiu anular a característica mais 

peculiar e significativa da vida urbana: o convívio das diferentes classes e grupos 

sociais em um mesmo espaço.  

O direito à cidade se refere “ao direito de experimentar e usufruir da 

centralidade urbana no ritmo do valor do uso em oposição ao valor de troca, o que 

                                            
 
3
 Em “O Capital”, Karl Marx (2013) estabelece dois fatores da mercadoria: o valor de uso, que 
compreende as qualidades físicas de uma mercadoria, bem como sua capacidade de satisfazer as 
necessidades humanas; e o valor de troca, que é uma relação quantitativa que expressa o tempo de 
trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria, possibilitando a troca de 
mercadorias desde que o tempo social dessas tenha sido o mesmo. No caso da mercadoria 
habitação a distinção entre os conceitos pode ser vista com os sentidos de viver ou lucrar. Assim, 
exemplificando, o valor de uso pode ser visto nos casos em que a moradia é utilizada como base da 
reprodução social, e o valor de troca nos casos de posse de uma segunda moradia - sendo esta 
utilizada para fins alheios à reprodução social, como o aluguel a terceiros e até mesmo fins 
recreativos. 

 
4
 O Plano Haussmann marcou uma forte intervenção do Estado sobre a área central de Paris, cidade 
que em 1870 possuía cerca de dois milhões de habitantes. As intervenções visavam dar aspecto 
majestoso à área central e consistiam na demolição de milhares de casas para dar espaço à 
implantação de infraestrutura, parques e grandes avenidas. A experiência tem sido objeto de 
diversas análises e críticas, principalmente pelo seu caráter segregador e autoritário. Para mais, ver 
Harvey (1980). 
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exige necessariamente o rompimento com a lógica capitalista” (TRINDADE, 2012, p. 

142). Para Lefebvre (2001, p. 139): 

[...] à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de 

trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno 

e inteiro desses momentos e locais etc. [...]. A proclamação e a realização 

da vida urbana como reino do uso (da troca e do encontro separados do 

valor de troca) exigem o domínio do econômico (do valor de troca, do 

mercado e da mercadoria). 

Ao considerar o direito à cidade “como um grito e uma demanda”, Lefebvre 

(2004) separa o conceito em duas dimensões específicas: uma exigência e uma 

representação da demanda coletiva. A interpretação do direito à cidade como um 

grito consolida a importância das atividades dos movimentos sociais, que lutam 

ativamente pelo direito à moradia, pela reforma urbana, justiça social, pelo meio 

ambiente, entre outros importantes temas de mobilização social. A ligação dessas 

diferentes lutas com o direito à cidade é de simples entendimento, de acordo com 

Orlando Santos Junior (2015, p. 203), pois “incidem sobre a desmercantilização e 

ampliação do acesso ao solo urbano, à habitação e aos serviços públicos”. Já a 

partir da lógica que o vê como demanda coletiva, Marcuse (2012, p. 34) menciona 

que: 

A demanda pelo direito à cidade é uma demanda por um direito amplo e 

abrangente, um direito não apenas no sentido legal de um direito a 

benefícios específicos, mas um direito no sentido político, uma reivindicação 

não somente para um direito ou um conjunto de direitos por justiça dentro 

do sistema legal existente, mas um direito em um plano moral mais elevado 

que exige um sistema melhor no qual os potenciais benefícios da vida 

urbana possam ser plenos e totalmente realizados. 

Nesse contexto, cabe ressaltar a importância da Carta Mundial do Direito à 

Cidade, aprovada no Fórum Mundial Urbano de Barcelona, em 2004, que é um 

instrumento de contribuição com as lutas urbanas e com o reconhecimento 

internacional do direito à cidade como um direito humano. A partir da noção de que a 

cidade é um espaço coletivo culturalmente rico e diversificado, e que deve pertencer 

a todos os seus habitantes sem discriminação de gênero, idade, etnia, orientação 

política e religiosa, o documento estabelece alguns princípios, que são: a gestão 

democrática da cidade, onde todos os cidadãos possuem o direito de participar das 
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decisões, da fiscalização e da implementação das políticas públicas urbanas; a 

função social da cidade, que afirma que a cidade deve garantir que todas as 

pessoas tenham o usufruto da economia e da cultura da cidade, dentro de critérios 

de equidade distributiva e em harmonia com o meio ambiente; a função social da 

propriedade, que afirma que todos os cidadãos têm direito a utilizar a propriedade 

urbana dentro de parâmetros democráticos de justiça social, cultural e de 

sustentabilidade; o exercício pleno da cidadania, que assegura a dignidade e o bem 

estar coletivo a partir da igualdade, da equidade e da justiça; a igualdade; a proteção 

especial de grupos e pessoas vulneráveis; o compromisso social do setor privado; e, 

por fim, o impulso à economia solidária e políticas impositivas e progressivas 

(CARTA MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE, 2004). 

Dentre os direitos civis e políticos da cidade contidos na Carta está o direito 

à moradia que, desde sua inclusão na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, 

é incontestavelmente protegido em legislações nacionais e internacionais. Como 

parte indissociável do direito à cidade, o direito à moradia pode ser definido pela 

noção de que “todas as pessoas têm o direito humano a uma moradia segura e 

confortável, localizada em ambiente saudável que promova a qualidade de vida dos 

moradores e da comunidade” (OSÓRIO, 2004, p. 1).  

O principal instrumento legal internacional que trata do tema é o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Cultural (Pidesc), que foi adotado 

pela ONU em 1966 e ratificado pelo Brasil e por mais 138 países. O texto legal cita, 

em seu Artigo 11, § 1º, que “os Estados partes reconhecem o direito de toda pessoa 

à moradia adequada e comprometem-se a tomar medidas apropriadas para 

assegurar a consecução desse direito” (MORAES; GUIA; PAULA, 2006). Para atingir 

tal objetivo, considera-se que: 

1) A moradia deve ser habitável, com condições adequadas de espaço e 

proteção contra as variações ambientais;  

2) Segurança jurídica da posse, garantindo legalmente a pessoa contra 

despejos, deslocamentos forçados e outros tipos de ameaça à posse; 

3) Localização com acesso a opções de emprego, transporte público 

eficiente, serviços de saúde, escolas, cultura, lazer e outras facilidades 

sociais;  
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4) Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência ou que necessitem 

de auxílio para sua mobilidade, contemplando todos os grupos 

vulneráveis;  

5) Acesso a serviços e infraestrutura necessários à saúde, segurança, 

conforto e alimentação, incluindo o acesso a recursos naturais e 

materiais, água potável, energia elétrica, saneamento, iluminação, 

condições de estocagem e outros serviços;  

6) Possibilidade financeira, isto é, a pessoa precisa ter acesso a uma 

moradia que possa custear sem prejudicar suas outras necessidades 

básicas;  

7) Adequação cultural, isto é, que a forma da construção, os materiais 

usados e demais requisitos respeitem a expressão da identidade 

cultural das comunidades e grupos sociais (MORAES; DAYRELL, 2008). 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 182 e 183, trata da política 

urbana e sujeita a garantia dos direitos de propriedade ao cumprimento da função 

social, prevê a possibilidade de contínua incorporação de novos diretos. Dessa 

forma, em 10 de fevereiro de 2000, o direito à moradia foi explicitamente incorporado 

aos direitos sociais, por meio da Emenda Constitucional nº 26. A partir de então, lê-

se, em seu Artigo 6º que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados”.  

A moradia, como uma necessidade de toda pessoa humana, é um 

parâmetro para identificar quando as pessoas vivem em dignidade e têm um 

padrão de vida adequado. O direito de toda pessoa humana a um padrão de 

vida adequado somente será plenamente satisfeito com a satisfação do 

direito a uma moradia adequada (SAULE JÚNIOR, 2006, p. 2017). 

Em síntese, na perspectiva do direito à cidade e do direito à moradia, torna-

se fundamental articular as lutas em torno das necessidades de reprodução social e 

do projeto utópico por uma nova cidade aos espaços urbanos comuns. Os diretos à 

cidade e à moradia podem ser interpretados como promessas duradoras, de 

longínquo cumprimento, que refletem o desejo da sociedade contemporânea por um 

futuro onde as próximas gerações possam usufruir de condições urbanas e 

habitacionais melhores do que as atuais. 
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Partindo da premissa que o fator locacional é essencial para a efetivação do 

direito à moradia e, portanto, do direito à cidade, entende-se que a localização 

adequada da habitação de interesse social é uma forma de propiciar aos seus 

moradores oportunidades de desenvolvimento econômico, social e cultural. A 

localização adequada deve estar relacionada à existência de infraestrutura 

adequada e de uma rede de equipamentos público, comércio, serviço e lazer para o 

uso cotidiano da população residente.  

Contudo, como citado anteriormente, um dos argumentos mais comuns 

contrários à implantação de moradia digna para as classes mais vulneráveis em 

áreas bem localizadas é o alto valor da terra nesses locais. O próximo tópico 

investigará de que forma o preço da terra influencia as políticas habitacionais. 

 

2.1.1  A centralidade do preço da terra nas políticas habitacionais 

Com o passar dos anos, diante da sempre crescente demanda por moradia, 

a habitação foi incluída nas políticas públicas nacionais. Desde 1964, a falta de 

moradias para as classes de menor renda é examinada como um “problema 

fundamental” do país (BOLAFFI, 1979). Além disso, a posse da habitação é vista 

pelo cidadão como uma garantia, uma aspiração e uma demonstração de ascensão 

social e econômica, fruto da construção da ideologia da casa própria iniciada no 

mesmo período, como mostra o autor: 

São essas as características do estilo de vida das classes de renda média e 

baixa que conferem à casa própria a importância subjetiva e objetiva que 

elas lhe atribuem ao transformá-la em sua principal aspiração. 

Subjetivamente, a aquisição de um imóvel se constitui na principal evidência 

de sucesso e da conquista de uma posição social mais elevada. 

Objetivamente, a casa própria não só melhora as possibilidades de acesso 

ao crediário, como libera o orçamento familiar da obrigação mensal 

inexorável do aluguel. Em famílias cujo orçamento frequentemente contém 

despesas maiores do que as receitas, e nas quais, com a mesma 

frequência, a compreensão de despesas se torna compulsória, a 

flexibilidade maior adquirida pela eliminação do aluguel acaba por assumir 

qualidades quase mágicas (BOLLAFI, 1979, p. 43-44). 
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Porém, diante da afirmação de que o Brasil sofre de um acentuado déficit 

habitacional, enquanto problema quantitativo, Bolaffi (1979, p. 52) expõe que “o 

Brasil possui exatamente o número de habitação para o qual existe uma demanda 

monetária, como, aliás, ocorre com qualquer mercadoria”. Neste mesmo contexto, 

Blay (1979 apud BERTOL, 2013, p.26) corrobora com a discussão ao declarar que: 

O problema da habitação e, em particular da habitação popular, não decorre 

de um simples desequilíbrio entre a carente oferta de imóveis e uma vasta 

população consumidora, mas é um complexo problema com dimensões 

sociais, econômicas e políticas.  

Em consequência desta complexidade, a questão habitacional não pode ser 

tratada como um problema genérico, pois se altera conforme o período 

histórico considerado e é peculiar à classe social. 

Considerando o dinâmico processo de produção do espaço urbano já 

exposto, o que ocorre são momentos em que a rentabilidade de certos produtos 

imobiliários se torna menos lucrativa, desestimulando sua produção, e assim, 

acarretando a carência e a elevação dos preços desta, até o momento em que a 

produção volte a ser rentável. Lopes e Shimbo (2015, p. 246) corroboram para a 

discussão quando, ao analisar a produção habitacional recente, afirmam que o 

atendimento à demanda ocorre “através de mecanismos de mercado – orientado, 

portanto, pelo livre consumo e não pelo atendimento planejado das necessidades”. 

Ainda, o “problema da habitação” é pautado na aquisição de moradia própria, 

desconsiderando questões com a regularização fundiária, locação social ou lote 

urbanizado. Desta forma, sem o direcionamento do Estado para assegurar sua 

produção além do fomento ao setor da construção civil e ao aquecimento da 

economia e com o foco do mercado voltado apenas ao lucro gerado pela produção 

de moradia enquanto mercadoria, a falta de habitação se tornou um problema 

expresso numericamente como déficit - sempre acompanhado de uma futura 

perspectiva de solução. 

Assim sendo, Bolaffi afirma que o discurso do problema da habitação é uma 

fábula, uma mera abstração de construção social, pois foi “formulado não a partir 

das características intrínsecas ao problema, mas a partir das necessidades da 

estratégia do poder” (BOLAFFI, 1979, p. 40). Dessa forma, o problema da falta de 

moradia para as camadas de menor renda é falso, pois sua resolução não é 
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esperada, pretendida ou até mesmo alcançável. O problema existe única e 

exclusivamente para ”legitimar o poder e justificar medidas destinadas a satisfazer 

outros propósitos” (BOLAFFI, 1979, p. 66).  

Como visto anteriormente, o processo de urbanização sempre esteve 

imbricado com a lógica de acumulação do capital. Para Henri Lefebvre (2004), o 

urbano não pode ser visto apenas como o local de produção e acumulação da 

atividade industrial, mas como um mecanismo de controle da sociedade que atua 

através da reprodução da força e da divisão do trabalho e dos padrões de consumo.  

O espaço urbano é, na sociedade capitalista, condição, meio e produto da realização 

do ciclo do capital (CARLOS, 2015).  

Contudo, a mercadoria habitação está muito além de ser “apenas” um 

produto vendido no mercado imobiliário, pois além de se tratar de um bem 

fundamental para a acumulação do capital, é o principal local da convivência social e 

da satisfação das necessidades humanas. Por ter um alto valor agregado, a 

produção da mercadoria habitação é extremamente complexa e dependente da 

reunião dos agentes produtores do espaço urbano, da conjuntura econômica e 

política do Estado, da variação das demandas do mercado e das condições 

socioeconômicas da população. 

A produção do espaço como mercadoria efetua-se em dois níveis: através 

da produção da habitação, uma mercadoria intercambiável no mercado 

imobiliário, sem o qual a função da moradia não se realiza; e através da 

produção da própria cidade pelo trabalho social presente e acumulado ao 

longo da história (CARLOS, 2015, p. 50). 

O sistema capitalista é fundamentado na subordinação de toda produção ao 

capital. Mediante a apropriação do trabalho e da mais-valia5, o capital domina a 

indústria, a agricultura e as relações de produção. Assim, a terra - que é um bem 

natural, não reprodutível e que não tem valor, pois não é resultante do trabalho 

humano - torna-se mercadoria por ser o local onde ocorre o processo de produção 

                                            
 
5
 Para Marx, a mais-valia é um conceito que expressa a diferença entre o valor final da mercadoria 
produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho que é base do lucro no 
sistema capitalista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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da mais-valia, gerando renda, sendo essa considerada o rendimento pelo direito de 

uso da terra imposto pelo capital. 

Assim, como o capital pode apropriar-se do trabalho, também pode 

apropriar-se da terra. Assim como o capitalista precisa pagar um salário 

para se apropriar da força de trabalho, precisa pagar uma renda para se 

apropriar da terra. Assim como a força de trabalho se transforma em 

mercadoria no capitalismo, também a terra se transforma em mercadoria. 

Assim como o trabalhador cobra um salário para que sua força de trabalho 

seja empregada na reprodução do capital, o proprietário da terra cobra uma 

renda para que ela possa ser utilizada pelo capital (MARTINS, 1983, apud 

CARIO; BUZANELO, 1986, p. 33). 

Portanto, a produção da mercadoria habitação se apoia na apropriação 

privada da terra para acumulação do capital, tendo como fim a renda da terra. Sobre 

o tema, Lefebvre (2008, p. 160) afirma que “longe de constituir um obstáculo ao 

crescimento no quadro do capitalismo, ela foi o seu ponto de apoio, e, entretanto, ela 

destina esta sociedade a um caos espacial [...]”. Com isso, o autor revela que a 

propriedade da terra não pode ser interpretada simploriamente como um obstáculo 

para a produção imobiliária, pois é parte indissociável do modo de produção 

capitalista. Já para Marx (2011, p. 340): 

Tanto por sua natureza quanto historicamente, o capital é o criador da 

moderna propriedade fundiária, da renda da terra; por isso, sua ação 

aparece igualmente como dissolução da forma antiga de propriedade 

fundiária. A nova forma emerge da ação do capital sobre a antiga. O capital 

é isso – sob um aspecto – como criador da agricultura moderna. Nas 

relações econômicas da propriedade fundiária moderna, que aparece como 

um processo: renda da terra-capital-trabalho assalariado (a forma do 

silogismo pode também ser concebida de outra maneira: como trabalho 

assalariado-capital renda da terra; mas o capital tem sempre de aparecer 

como o termo médio ativo), está posta, por isto, a construção interna da 

sociedade moderna, ou o capital na totalidade de suas relações. 

É um consenso afirmar que o espaço urbano é produzido pelo trabalho 

social gasto na produção de algo socialmente útil – que no caso do espaço urbano é 

a cidade. O valor social da cidade pode ser dividido em dois produtos: a dimensão 

tangível da cidade, ou seja, os edifícios, a infraestrutura, os espaços públicos, as 
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ruas; e a dimensão intangível, traduzida pela inserção dos bens tangíveis no espaço 

público: a localização.  

Para Villaça (1998, p. 72) “tal como qualquer valor, o da localização também 

é dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, ou seja, para 

produzir a cidade inteira da qual a localização é parte”. Dessa forma, a mercadoria 

habitação se apropria da noção de localização e, portanto, da noção de tempo para 

aumentar seu valor. O proprietário fundiário não é proprietário de um mero produto. 

Ele é proprietário de uma distância, que liga sua habitação a lugares, ao trabalho, 

aos serviços urbanos, aos equipamentos públicos, ao comércio e às facilidades da 

vida urbana. 

A relação socioeconômica da mais-valia da terra é peculiar. Enquanto no 

ramo industrial o proprietário de terras se apropria da renda obtida através da 

produção agrícola gerada com trabalho da força produtiva, o proprietário de terras 

desenvolve a capacidade de “apropriar-se de porções crescentes desses valores 

criados sem interferência dele, e a porção crescente da mais-valia se transforma na 

renda fundiária” (MARX, 2013, p. 733). A localização de um determinado terreno no 

espaço urbano revela a quantidade de trabalho socialmente empregado para sua 

produção e, quanto mais privilegiada for sua localização, maior é a quantidade de 

trabalho socialmente dispendido, maior será seu valor de uso e, consequentemente, 

maior será sua renda. 

A sociedade como um todo paga com uma parte do valor, que se valoriza 

no processo de produção social, um tributo à propriedade da terra, um 

tributo capitalista que equivale no seu patamar mínimo a juro de capital, e 

que é concretamente fração do trabalho excedente. Ou seja, como os 

investimentos públicos em capital social estão constantemente definindo e 

redefinindo as localizações intra-urbanas, em termos de acessibilidade em 

geral, isso gera um ganho concreto dos proprietários de terras. (SEABRA, 

1988, p. 102, apud BOTELHO, 2007, p. 78). 

A ação dos proprietários de terras é descrita por Marx como uma função 

ideológica e de legitimação das formas da propriedade privada. Para Bertol (2013, 

p.88), “a propriedade de terra é necessária na medida em que representa a 

expropriação do produtor direto, e essencial na medida em que representa 

acumulação ociosa (sem participar diretamente do processo de produção 
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capitalista)”. A contradição do capital se dá pelo fato de que a propriedade privada é 

um entrave à sua acumulação, ao mesmo tempo em que é necessário para sua 

manutenção, enquanto que para os trabalhadores é um obstáculo, porque a classe 

possui somente sua força de trabalho para vender.  

Cada homem vale pelo lugar onde está; o seu valor como produtor, 

consumidor, cidadão dependente de sua localização no território. Seu valor 

vai mudando incessantemente, para melhor ou para pior, em função das 

diferenças de acessibilidade (tempo, frequência, preço) independentes de 

sua própria condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma 

formação, até o mesmo salário, tem valor diferente segundo o lugar em que 

vivem: as oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de 

ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, do ponto do 

território onde se está (SANTOS, 1987, apud VILLAÇA, 1998, p. 75). 

A problemática ainda é mais complexa diante das especificidades da 

urbanização brasileira: 

O Brasil explicita uma experiência fundamental: a de um capitalismo rentista, 

expressão de José de Souza Martins, tão significativa para a compreensão 

da forma de realização do capitalismo no Brasil. Que significa, 

primordialmente? Que o desenvolvimento dos negócios econômicos no 

Brasil sempre envolveu uma relação tão estreita entre os grandes 

proprietários e os capitalistas, que na extração da mais-valia, na sua 

realização e distribuição, a extração das rendas fundiárias – como renda 

fundiária rural ou urbana foi determinante. Na composição dos negócios 

econômicos, a realização da renda fundiária é fundamental. Os clássicos 

intérpretes da economia brasileira já há muito, falaram de uma revolução 

burguesa no Brasil muito particular e incompleta, pois que o Brasil se define 

por uma composição entre os grandes proprietários e os negócios 

burgueses na indústria (DAMIANI, 2005, p. 368, apud BERTOL, 2013, p. 90). 

O discurso da escassez de terras como fator impeditivo à produção de 

habitações sociais bem localizadas é primordial para entender a crise urbana atual. 

A lógica é simples: quanto maior for a escassez de terra, maior é o valor das áreas 

remanescentes, maior é a renda da terra e, consequentemente, menor é a 

possibilidade de pessoas de baixa renda terem acesso ao mercado formal de 

moradia. Desde o início do processo de urbanização brasileira, em nome do 

mercado de terras, a população de menor renda tem sido sistematicamente excluída 
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e segregada. O espaço urbano tornou-se um gradiente de áreas onde os moradores 

com maiores níveis de renda reservam as melhores localizações para si e 

direcionam os grupos mais empobrecidos para as franjas urbanas, cada vez mais 

distantes da cidade formal. 

Existe um forte e sistemático estímulo para o crescimento das áreas urbanas 

sob o discurso da escassez de terra. A conversão de terras rurais em urbanas e o 

processo de especulação imobiliária são, atualmente, as principais fontes de lucro 

do mercado imobiliário. Como cita Maricato (2003, p. 154), “a escassez alimenta a 

extração da renda imobiliária”. Para Cardoso (sem data, p. 2): 

[...] a habitação é, direta ou indiretamente, fruto de um processo de 

produção capitalista. Este processo de produção, diferentemente de outros 

setores econômicos, tem como base de sua lucratividade a apropriação dos 

benefícios gerados pela extrema diferenciação do espaço urbano em 

termos de equipamentos, serviços e amenidades, diferenças que são 

reproduzidas e aprofundadas pelo processo de produção. Tendo em vista o 

histórico déficit na oferta de serviços públicos urbanos que marca nossas 

cidades, os processos privados de produção habitacional tenderão a adotar 

um comportamento especulativo, retendo a terra na espera da valorização e 

apostando sempre na elevação dos preços relativos. O resultado deste 

processo é que a produção privada atinge apenas um pequeno grupo social, 

formado pelas camadas de renda alta ou média-alta que se apropriam dos 

terrenos que apresentam melhores condições de acessibilidade às áreas 

centrais, melhores ofertas de infraestrutura e maior nível de amenidades. 

A incorporação de novas glebas ainda pode ser associada à retenção de 

áreas valorizadas do tecido urbano6, como mostram Nascimento e Matias (2011): 

A incorporação de novas glebas ao espaço da cidade não implica 

necessariamente em seu imediato loteamento e comercialização. Dado o 

ávido interesse dos proprietários fundiários em valorizar ao máximo suas 

terras, a esterilização de amplas áreas em torno da área urbana 

efetivamente ocupada tem sido uma característica recorrente do espaço 

periurbano no Brasil. É comum ocorrer uma incorporação excessiva de 

novas áreas ao perímetro urbano, acima inclusive da demanda considerada 

solvável. Outra prática especulativa corriqueira é a manutenção de glebas 

                                            
 
6
 Para Choay e Merlin (2005), tecido urbano é a “expressão física da forma urbana e a base sobre a 
qual se estabelecem as relações físicas, jurídicas, econômicas e sociais”. 
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ociosas entre áreas loteadas no limite do perímetro urbano e o restante da 

aglomeração, à espera que tais terras valorizem-se devido à densificação 

da ocupação das áreas circunvizinhas e/ou à implementação, pelo poder 

público, de benfeitorias como a implantação de redes de esgoto, melhorias 

em vias de circulação e a criação de linhas de transporte coletivo. A 

retenção pode ocorrer também depois do loteamento da gleba, quando o 

proprietário mantém desocupadas as quadras mais bem localizadas, em 

geral nas melhores vias de acesso ou nas áreas reservadas para uso 

comercial ou institucional. Além disso, mesmo depois de comercializados, a 

retenção especulativa dos lotes pode continuar a ser praticada pelos novos 

proprietários durante algum tempo, uma vez que o investimento em terras 

urbanas é visto, muitas vezes, como uma forma de poupança segura e 

potencialmente rentável (NASCIMENTO; MATIAS, 2011, p. 71). 

Ao analisar a ligação entre a espoliação urbana7 da metrópole de São Paulo 

à acumulação de capital e à pauperização da população decorrente desse processo, 

Kowarick (2000, p. 27-28) assegura que: 

A produção do espaço gera, portanto, zonas que por causa do preço da 

terra só podem ser destinadas às camadas de maior poder aquisitivo: nelas, 

a um custo econômico alto corresponde um ônus social – medido em 

termos de infraestrutura e serviços públicos, praticamente nulo. Por outro 

lado, nas zonas onde esses elementos são praticamente inexistentes – que 

são as únicas a que a população pauperizada tem acesso, o custo 

econômico é relativamente baixo, mas em contrapartida o ônus social 

medido em termos de espoliação urbana é extremamente alto. 

Deve-se dizer que com a chegada de melhorias urbanas em áreas antes 

desprovidas, eleva-se seu preço econômico à medida que decai seu ônus 

social. No momento em que ocorre esse processo de valorização, essas 

áreas, antes acessíveis às faixas de remuneração mais baixa, tendem a 

expulsar a maioria dos locatários, os proprietários que não puderam pagar o 

aumento de taxas e impostos, transformando-se em zonas para camadas 

melhor remuneradas. 

                                            
 
7
 Segundo Kowarick (2000, p. 22), o conceito de espoliação urbana é “a somatória de extorsões que 
se opera pela inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivos, que juntamente ao 
acesso à terra e à moradia apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução dos 
trabalhadores”.  
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Percebe-se aqui uma grande contradição relativa ao processo de 

urbanização das cidades: enquanto o Estado, a mando das forças do capital, investe 

no espaço urbano e gera uma consequente valorização de determinadas áreas em 

detrimento de outras, a população em geral, que é o agente financiador das ações 

estatais, segue em desvantagem, sendo excluída para as áreas de menor valor 

comercial. 

Além do preço de produção, a terra é influenciada pelo seu preço de 

monopólio, sendo esse um obstáculo à livre repartição da mais-valia criada pela 

urbanização capitalista e apropriada pelos proprietários fundiários. Podendo parecer 

um elemento inquestionável, o preço da terra se naturaliza na capacidade dos 

proprietários em criar demandas, monopolizar e manipular o Estado em seu 

benefício, em face à escassez criada monopolisticamente. Portanto, o preço da terra 

é uma criação social, resultado de uma disputa política e não de uma disputa 

meramente econômica que depende da estruturação e manipulação da classe 

capitalista e suas relações sociais (BERTOL, 2013; GOTTDIERNER, 2010). 

Assim, o importante no caso do valor da terra não é como determinar seu 

preço por uma análise econômica, mas como avaliar que, sob a natureza 

contraditória das relações capitalistas de produção, o valor da terra urbana 

é desnecessariamente alto e produzido socialmente (GOTTDIENER, 2010, 

p. 184). 

Entende-se que, a escassez de terras é um discurso falso porque não se 

trata de uma ausência física, um fator limitante natural que seria de difícil solução. 

Trata-se da ausência de terrenos a um preço compatível ao que o poder público 

quer pagar e também do desinteresse do mercado em produzir moradia bem 

localizada como forma de maximizar seus lucros e interesses (BERTOL, 2013; 

BOLAFFI, 1979; LOPES; SCHIMBO, 2015). O problema da habitação é falso não 

porque ele não existe, mas porque ele não é formulado da maneira correta. O 

obscurecimento dos processos políticos, econômicos e sociais que o formam do 

preço da terra naturaliza o preço da mesma e reforça o discurso da escassez. 

A canalização das reivindicações urbanas para o Estado se, por um lado, 

politiza esses movimentos sociais que quase sempre são defensivos, por 

outro, contribui para a opacidade das relações de apropriação do espaço e 

do valor. Quase que se tornam naturalizadas as diferenças na medida em 
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que as reinvindicações urbanas se defrontam com a impossibilidade dos 

recursos do Estado para resolver as carências da população [...] (PEREIRA, 

1986, apud BERTOL, 2013, p. 32). 

Ao mesmo tempo em que favorece a especulação imobiliária predatória, o 

Estado se coloca no papel do agente responsável pela resolução do falso problema 

da habitação. Mas, diante da complexa relação entre o preço da terra, o jogo de 

poderes e a escassez de terra urbana economicamente viável, o problema torna-se 

irresolúvel. 

O predomínio do preço do monopólio privilegia as razões políticas no 

mercado imobiliário e atenua a racionalidade econômica de aumentar a 

produtividade material da produção com a preocupação em economizar 

trabalho. Através da produção imobiliária de mercado, o preço da terra pode 

se elevar a ponto de dificultar a própria continuidade da reprodução do 

capital vinculado à construção. Essa dificuldade cria, por um lado, a ilusão 

de que é o preço da terra que eleva o preço dos edifícios no mercado e, de 

outro, a necessidade real da procura de soluções alternativas para uma 

massa de assalariados poder morar na cidade. A atuação do Estado torna-

se essencial, porque administra e perpetua o interesse dominante que 

controla a produção e o acesso à propriedade imobiliária. Fraciona o 

construir e o morar como se a sociedade tivesse que optar entre o emprego 

e a moradia (PEREIRA, 1988 apud BERTOL, 2013, p. 125-126). 

No caso brasileiro, para resolver a crise habitacional, existem demandas 

quantitativas e qualitativas. A primeira demanda diz respeito à construção de 

habitações que compensem o déficit habitacional, enquanto a segunda, se refere 

aos problemas fundiários, à falta de qualidade de vida dos moradores e à falta de 

infraestrutura (BONATES, 2017). Ainda, com a imoral distância entre ricos e pobres 

– um dos principais problemas estruturais nacionais, a grande maioria dos cidadãos 

depende da intervenção do Estado para se ser tornar „consumidor‟ de habitação. 

Mas ainda, diante deste cenário de crescimento desigual, é necessário 

questionar a expressividade da vacância imobiliária 8  em áreas servidas de 

                                            
 
8
 A vacância imobiliária pode ser entendida como a “relação entre todos os espaços edificados vazios 
e o total de espaços edificados em uma determinada área urbana” (BOMFIM, 2004, p. 29) e pode 
ser utilizada tanto pelo Poder Público e pela iniciativa privada no direcionamento e na definição de 
aplicação de recursos. 
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infraestrutura, que concentram domicílios e imóveis vagos, muitas vezes em 

processos de repouso especulativo. Levantamentos realizados em 2015 mostraram 

uma realidade perversa: enquanto o Brasil possui 6,63 milhões de famílias sem casa 

para morar, existem 7,91 milhões de imóveis vazios, 80,3% destes em áreas 

urbanas (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). Isto é, existem mais imóveis vazios do que 

famílias sem moradia, o que confirma a falta de acesso da população de menor 

renda a um direito social garantido constitucionalmente. 

Lopes e Shimbo (2015, p. 237) ainda denunciam que os próprios programas 

habitacionais fortalecem a vacância imobiliária, pois “vem produzindo um estoque 

significativo de unidades habitacionais excedentes, é certo que não será destinado 

ao estrito atendimento do déficit habitacional, dado seu elevado custo de produção e 

potencial de valorização”.  

Thomas Dye (2011, p. 6) afirma que política pública “é aquilo que o governo 

decide fazer ou não fazer”. Esse conceito, quase que ubíquo nas referências 

bibliográficas analisadas, sinaliza que a omissão do governo para com determinados 

temas igualmente pode ser considerada uma política pública. A definição é 

importante para analisar os casos em que a ação governamental, de alguma forma, 

é incipiente ou prejudica a participação popular de modo a aniquilar as 

possibilidades de realizar o controle social de forma plena, como no caso das 

políticas habitacionais. 

Ao buscar esclarecimentos sobre a crise urbana e social atual pode-se 

confirmar que o problema da falta de moradia é real e palpável. Ele existe porque 

milhões de brasileiros ainda não possuem uma casa para morar. Mas, centralizar a 

discussão sobre o tema na suposta escassez de moradia como um problema físico 

ou no alto preço da terra é apenas o resultado da imposição dos interesses da 

classe dos capitalistas. É uma resposta do Estado às demandas do mercado em 

detrimento aos direitos básicos da população. Dessa maneira, a resolução do 

problema da moradia será vagarosa. Enquanto a política habitacional for construída 

como instrumento de acumulação de capital e reprodução das desigualdades sociais, 

o problema persistirá. Antes de democratizar o acesso à moradia, é necessário 
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democratizar a construção das políticas habitacionais para que elas se adequem às 

necessidades da população. 

O próximo tópico investigará de que maneira as áreas centrais foram 

focalizadas no histórico da política habitacional nacional. Serão abordadas diferentes 

políticas e períodos históricos para comprovar a desconexão entre os temas e 

propostas que evidenciam ainda mais o falso problema da habitação. 

 

2.2 AS POLÍTICAS HABITACIONAIS E AS ÁREAS CENTRAIS 

O direito à moradia adequada é direito de todos. Entende-se por moradia 

adequada aquela dotada de boa estrutura e infraestrutura e que, sobretudo, esteja 

bem localizada no espaço urbano. Logo, é importante questionar o papel das áreas 

centrais na política habitacional brasileira.  

Durante a República Velha, período compreendido entre os anos de 1889 a 

1930, apesar do reconhecimento da moradia como um problema público e da 

definição dos padrões mínimos de habitabilidade que partiram dos conceitos 

sanitaristas, as vilas operárias não atingiram a grande maioria da população, pois 

eram concebidas pelo setor privado e focavam exclusivamente nos trabalhadores 

especializados (BONDUKI, 2009).  

Até então, a produção habitacional estava nas mãos da iniciativa privada, 

geralmente financiada por consumidores de alta renda advindos das atividades 

agropecuárias ou mercantis que enxergavam a “produção rentista” como uma forma 

de investimento segura e lucrativa. A política urbana adotada durante o período 

visava a atração de investimentos estrangeiros para a industrialização nacional e, 

enquanto as áreas centrais foram sistematicamente destinadas a projetos e 

programas de embelezamento urbano, a população de menor renda foi sendo 

excluída, pois não conseguia arcar com os custos da localização privilegiada. 

Para a parcela da população de baixa e média renda, o aluguel era a 

modalidade predominante devido à inexistência de sistemas de financiamento e de 

políticas habitacionais, acontecendo, principalmente, através de três categorias: as 

vilas operárias, que eram residências unifamiliares direcionadas aos operários mais 
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qualificados; as casas de pensão; e os cortiços, quase sempre insalubres e 

superlotados, destinados aos operários de menor renda e qualificação, e aos 

trabalhadores informais (BONDUKI, 2009). Às famílias que não possuíam renda 

suficiente para o mercado rentista as opções eram escassas: ou ocupavam terrenos 

vazios nos subúrbios ou áreas ambientalmente frágeis nas áreas centrais. Ocorreu 

então o surgimento das favelas – problema social e urbano que perdura até os dias 

de hoje. 

No Brasil, a questão habitacional passou a ser observada com mais apreço 

a partir da industrialização e urbanização do país ocorrida na década de 1930. O 

êxodo rural e a falta de infraestrutura para receber os novos moradores das áreas 

urbanas são os motivos mais justificados para o agravamento da situação 

habitacional no país. Essa população migrante, que não possuía recursos 

suficientes para arcar com o custo das propriedades de solo urbanizado, ocupou 

áreas periféricas ou áreas não indicadas para construção de moradias como, por 

exemplo, as encostas íngremes de morros, as áreas marginais às linhas de 

transmissão e às ferrovias, entre outras.  

Nos anos 1930, durante o Governo Vargas, já havia um consenso de que a 

promoção de habitação para toda a classe operária através da iniciativa privada era 

uma tarefa impossível, apesar de a habitação ter sido interpretada como um fator 

econômico importante na industrialização do país e como uma condição de 

reprodução de força de trabalho. Surgiram, então, em 1946, os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAP) e a Fundação Casa Popular (FCP), que marcaram o 

início da atuação direta do Estado na produção de habitação de interesse social 

(BONDUKI, 2009). 

A estratégia foi amplamente apoiada pela elite dominante, que buscava 

maneiras de eliminar os cortiços das áreas centrais. Sobre a ação do Estado como 

agente promotor, Ermínia Maricato (1982, p. 34) declara que: 

O Estado, como responsável pelo provimento de boa parte dos serviços 

urbanos, essenciais tanto às empresas como aos moradores, desempenha 

importante papel na determinação das demandas pelo uso de cada área 

específica do solo urbano e, portanto, do seu preço. Sempre que o poder 

público dota uma zona qualquer da cidade de um serviço público [...] ele 
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acaba desviando para essa zona demandas de empresas e moradores que 

anteriormente, devido à falta do serviço em questão davam preferência a 

outras localizações. 

Contudo, em nenhum momento a regulamentação da produção rentista dos 

IAPs previu que a taxa de aluguel seria social, ou seja, por mais que o 

empreendimento fosse de interesse social, o aluguel poderia ser praticado de acordo 

com o valor de mercado, dificultando ainda mais o acesso da população de menor 

renda. Ainda, os beneficiários de tal política eram poucos: apenas os assalariados 

formais, de carteira assinada e associados aos institutos de previdência (DUARTE, 

2013). 

De 1942 a 1964, o governo interferiu fortemente no mercado de locação 

através da Lei do Inquilinato – Decreto-lei nº 4.598/1942, que congelava o valor dos 

aluguéis residenciais, com o intuito de impulsionar a industrialização no país através 

da liberação de capitais para investimentos industriais. Na prática, a população de 

menor renda acabou por enfrentar dificuldades maiores no acesso à moradia, pois 

encontrou aluguéis excessivamente elevados com a justificativa de compensar a 

futura desvalorização no momento do descongelamento, e a baixa oferta de imóveis, 

já que a Lei desestimulou os investimentos imobiliários e redirecionou o capital para 

o fortalecimento do parque industrial (BONDUKI, 2002). 

Embora a estratégia intervencionista proposta pela Lei ter sido amplamente 

difundida e estudada no exterior, no Brasil, a proposta não foi associada a uma 

política anti-despejo, trazendo consequências negativas para o espaço urbano, 

como: o fortalecimento de um mercado negro de aluguéis, a burocratização dos 

aluguéis, a exclusão das pessoas de menor renda das áreas centrais, a expansão 

urbana e a ampliação e proliferação de favelas, principalmente nas áreas com 

restrições ambientais9. 

                                            
 
9
 Em comparação, na Argentina de 1943, 70% da população residia em habitações de aluguel. Em 
1945, para democratizar o acesso da população à propriedade imobiliária, o Governo Perón 
aprovou uma legislação de congelamento de alugueis, associada à Lei de Propriedade Horizontal, 
que estimulava a construção de edifícios, e à disponibilidade de linhas de créditos do Banco 
Hipotecário a juros baixos, facilitando a transição de inquilinos em proprietários e a permanência da 
população nas áreas em que já habitavam. Em 1955, 70% da população era proprietária de suas 
habitações (PILCIC, 2009). 
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Os preços dos aluguéis congelados ficaram tão altos a partir de 1942 que 

se tornou menos dispendioso adquirir ou ocupar áreas nas periferias, 

construir casa própria com as próprias mãos do que se sujeitar às 

condições dos mercados formais altamente regulados, ou mesmo dos 

informais nos centros consolidados e sua violência. Ao contrário do senso 

comum, congelamentos encarecem os aluguéis. [...] Somando todos esses 

custos gerados pelas Leis do Inquilinato, tornou-se mais barato ocupar a 

periferia e áreas de risco, em casas piores que os cortiços, longe dos 

centros de trabalho e das oportunidades de mobilidade social (PORTAL 

ARQUITETURA DA LIBERDADE, 2013, p.1). 

Durante o período do Regime Militar foram instituídos o Banco Nacional de 

Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), com duas 

possibilidades de recursos: o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), ambos bancados pelos 

trabalhadores e poupadores (CARDOSO, 2008; NASCIMENTO; BRAGA, 2009). 

Para Bonduki (2014), a produção em massa gerada nesse período foi marcada por 

faltas: de diversidade de tipologias e soluções, de preocupação com a inserção 

urbana, e de implantação de espaços públicos de qualidade. 

Já durante a transição para a democracia, ocorreu o fortalecimento da 

participação popular através dos movimentos sociais. O país passou por um 

momento de construção de uma política pública urbana e habitacional baseada nas 

propostas da Reforma Urbana10, que veio a contribuir para que o direito à moradia 

fosse assegurado na Constituição Federal de 1988. Nesse momento, principalmente 

nas, surgiram programas habitacionais de mutirão autogerido, urbanização de 

assentamentos precários e produção de moradia nas áreas centrais.  

O crescimento exponencial da população urbana na época é sintetizado pelo 

seguinte dado: a população urbana passou de 41% na década de 1940 para 73,9% 

na década de 1990 (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2016). Nesse contexto, 

                                            
 
10

 Entende-se por Reforma Urbana o movimento iniciado nos anos 1960 em que segmentos da 
sociedade brasileira pleiteavam mudanças estruturais na questão fundiária. A discussão foi 
interrompida em 1964 pelo Golpe Militar e retomada nos anos de 1970 e 1980, quando os 
movimentos sociais ganharam força.  O Movimento Nacional pela Reforma Urbana foi um dos 
responsáveis pela articulação e pela participação popular na Constituinte de 1988. O Fórum 
Nacional de Reforma Urbana, formado após a promulgação da nova Constituição Federal, foi 
responsável pela discussão e pela articulação da regulamentação do Capítulo da política urbana da 
mesma até a publicação do Estatuto das Cidades, em 2001 (SAULE JUNIOR; UZZO, 2009). 
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diversas cidades brasileiras tiveram o problema da habitação agravado, pois com o 

poder público atuando de maneira pontual e ineficiente, o déficit habitacional nunca 

seria amenizado.  

Ao longo dos mandatos de Sarney (1986-1989), Collor (1990-1992) e Itamar 

Franco (1993-1994), a política habitacional foi transmudada de política de Estado 

para política de governo, ou seja, se tornando suscetível a cada mudança de gestão. 

Enquanto Collor direcionou o financiamento da construção habitacional para os 

agentes privados operados com os recursos do FGTS, a execução das políticas 

habitacionais da gestão de Itamar Franco sofreu uma acentuada queda, resultado da 

crise do FGTS desencadeada na gestão anterior. Durante todo esse período, as 

políticas habitacionais não possuíam nenhuma restrição quanto à localização dos 

empreendimentos, privilegiando mais uma vez o processo de expansão urbana das 

cidades. 

Para Santos (1999, p. 22), a ineficiência das políticas habitacionais 

brasileiras estava ligada a quatro fatores: 

A focalização de políticas públicas voltadas para a área habitacional no 

atendimento a camadas populacionais de baixa renda; a necessidade de 

descentralizar e aumentar o controle social sobre a gestão dos programas 

federais de habitação; o reconhecimento, por parte do governo, de sua 

incapacidade de resolver sozinho o problema habitacional do país e da 

necessidade de tentar melhorar o funcionamento do mercado de moradias 

no Brasil; e o reconhecimento de que as políticas públicas não devem 

negligenciar a grande parcela da população de baixa renda do país que 

trabalha no setor informal da economia e/ou habitam moradias informais. 

A resposta do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, ao caos 

habitacional foi a implantação do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), 

que se baseava em uma fusão de recursos do FGTS e do Orçamento Geral da 

União, incorporados no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) que possibilitava, 

pela primeira vez, um subsídio direto ao financiamento de habitações populares 

destinados às famílias com renda entre três a seis salários mínimos. O programa 

representou um forte incentivo para que o setor da construção civil começasse a 

produzir habitações de interesse social voltadas à população de baixa renda e previa 
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a produção de conjuntos habitacionais para a classe média baixa 11 que seriam 

arrendados por um período de 15 anos. Nesse momento, o país possuía um déficit 

habitacional de 5,6 milhões de moradias, sendo 4 milhões de domicílios na área 

urbana e 1,6 na área rural (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1995). 

O PAR se destacou dos demais programas habitacionais propostos até 

então porque possibilitou tanto a construção de novas moradias em condomínios ou 

loteamentos, como na recuperação de edifícios antigos localizados, 

preferencialmente, nas áreas centrais. Sobre o resultado do Programa, Bonates 

(2009, p. 107) afirma que: 

Entre 1999 e meados de 2005, o programa financiou a construção de 

177.150 novas moradias e 1.223 novos conjuntos habitacionais, sendo, 

nesse universo, uma pequena parcela relativa à reabilitação de edifícios nas 

áreas centrais. [...] em relação à reabilitação de áreas centrais, foram 

financiadas 1.425 unidades em 26 edifícios, localizados nas principais 

capitais brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, e 

etc. [...].  

Nesse momento, o cenário de abandono das áreas centrais começou a 

mudar e os centros passaram a serem incorporados e valorizados nos processos de 

planejamento urbano de algumas cidades brasileiras. Entretanto, de acordo com 

Bernardino e Lacerda (2015, p. 66), o foco estava em ora “tornar a cidade atraente 

para empresas e iniciativas privadas, mediante incentivos financeiros, ora recuperar 

a história, tradição e memória coletiva higienizada, cultivando a nostalgia ao 

promover o restauro de edificações para o turismo”. Ou seja, não havia nenhuma 

intenção em democratizar as áreas centrais e possibilitar a moradia da população de 

baixa renda. 

Apenas no final dos anos 1990, com o fenômeno de esvaziamento das áreas 

centrais, é que se iniciaram os primeiros debates para pensar habitação social em 

área central. Até então, o modelo de urbanização predominante - centro-periferia12 - 

                                            
 
11

 O PAR atendia, em 2006, as famílias cuja renda mensal não ultrapassava R$ 2.800,00, em um 
contexto onde o salário mínimo equivalia a R$ 350,00. Assim, o público alvo do programa é a classe 
média baixa, composta por famílias que recebem até oito salários mínimos (BONATES, 2007). 

12
 O modelo centro-periferia surge em 1902 como proposta explicativa sobre as relações entre os 
países subdesenvolvidos (periferia) e os países industrializados (centro). Nos estudos da 
urbanização brasileira o termo foi amplamente utilizado para identificar a dinâmica de segregação 
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influenciou radicalmente a produção de habitação social. Dentro desta visão dual, o 

centro era identificado pelo local da moradia das classes altas e média, o local 

valorizado, do mercado imobiliário, da verticalização; e a periferia o local da classe 

trabalhadora pobre.  A habitação popular e centro foram temas pouco relacionados 

até o final da década de 1990 (TSUKUMO, 2007). 

O que se chama aqui de esvaziamento das áreas centrais ou degradação 

das áreas centrais, nada mais é do que um discurso ideológico que associa 

degradação à popularização. Isso decorre da associação a vários fatores como o 

processo de deslocamento das classes altas e médias para bairros adjacentes ou 

para porções especificas da cidade, a priorização do transporte coletivo no centro, 

transformando várias praças em terminais, a criação de um comércio "direto da 

fábrica" popular que atraem pessoas de baixa renda que trabalham, circulam e 

consomem nestas áreas, o uso do centro com espaço de sobrevivência para 

catadores de materiais recicláveis, ambulantes, moradores de rua. (TSUKUMO, 

2007; VILLAÇA, 1998). 

O caráter ideológico está no incômodo da popularização de uma área 

considerada "nobre" pelas classes médias e altas o que induz à formulação de 

políticas e propostas de higienização social da área, como os programas de 

revitalização ou de intervenção em áreas centrais. 

Em 2000, a Caixa Econômica Federal iniciou a implantação do Programa de 

Revitalização de Sítios Históricos (PRSH), acompanhada pelo lançamento do 

Programa Monumenta 13 do Ministério da Cultura. Ambos os programas 

apresentavam possibilidades embrionárias de fomentar o uso habitacional nas áreas 

centrais. O PRSH objetivava a reabilitação de imóveis vacantes localizados em 

áreas protegidas através do uso habitacional, com a utilização de recursos do PAR, 

das leis federais de incentivo à cultura e de parcerias com governos internacionais. 

E o Monumenta buscava restaurar edificações localizadas dentro do perímetro de 

                                                                                                                                        
 

que reproduz a desigualdade social nas metrópoles no processo de expansão periférico da estrutura 
interna das mesmas. Para Ribeiro e Lago (1994), o modelo centro-periferia é definido pela 
segregação espacial das camadas populacionais de menor renda, a autoconstrução das moradias e 
a precariedade da habitabilidade e das condições de consumo. 

13
 O Programa foi inicialmente chamado de Monumenta/BID no período de 1999 a 2003 por conta da 
participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento.  
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sítios históricos tombados pelo IPHAN, através de uma parceria entre as esferas 

municipal, estadual e federal. Mas, novamente, em ambos os Programas o foco 

estava em requalificar as áreas centrais e os bens patrimoniais para incentivar o 

turismo, e não a habitação de interesse social. 

Apesar de uma leve aproximação com a garantia da moradia bem localizada, 

as iniciativas apresentadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso em face do 

déficit habitacional demonstraram uma baixa renovação da forma com que a 

problemática habitacional era enfrentada desde os tempos do BNH e uma 

insuficiência estrutural perante a crise habitacional da época. Segundo Bonduki 

(2008, p. 84), cerca de “78% do total dos recursos foram destinados a famílias com 

renda superior a cinco salários mínimos, sendo que apenas 8,47% foram destinados 

para a baixíssima renda, de até três salários-mínimos, onde se concentram 83,2% 

do déficit quantitativo”.  

Apesar disso, é importante salientar a aprovação do Estatuto da Cidade no 

final do governo FHC, em 2001, após mais de uma década de tramitação. Ao 

regulamentar o capítulo de política urbana da Constituição Federal, a Lei Federal nº 

10.527 enfatiza a função social da propriedade como elemento importante do 

desenvolvimento da questão habitacional do país e da gestão sustentável e eficiente 

do solo urbano.  

A consolidação do FGTS como instrumento potente de financiamento 

habitacional dos anos 90 deu base para o lançamento do Programa Minha Casa 

Minha Vida, ocorrido no início da primeira gestão do Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva (CARDOSO; LAGO, 2013). Naquele momento, o déficit habitacional era de 

7.233 mil domicílios, sendo cerca de 5.470 mil na área urbana e 1.752 mil na área 

rural (SOUZA, 2005).  

A criação do Ministério das Cidades, com a estruturação de quatro 

secretarias nacionais, Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana e Programas 

Urbanos, visava o desenho de novas políticas públicas contínuas e novos sistemas 

que assegurassem o investimento coeso e integrado, de forma a racionalizar os 

recursos de acordo com as prioridades e necessidades previstas em planos e 

indicadores de desempenho. Nesse cenário, a política habitacional estava vinculada 
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à noção de desenvolvimento integrado, onde o conceito de habitação deixava de se 

restringir somente aos aspectos físicos, para assumir todas as características que 

garantissem o direito à cidade e, dessa maneira, o direito à boa localização. 

No final de 2004, o governo Lula lançou uma nova proposta de Política 

Nacional de Habitação que possuía em seus eixos principais a melhoria habitacional, 

a reabilitação urbana em áreas centrais, entre outras, e um conjunto de instrumentos 

que possibilitava sua implantação, que eram: o Sistema Nacional de Habitação 

(SNH), o Sistema de Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação 

(SIMAHAB), o Desenvolvimento Institucional e o Plano Nacional de Habitação 

(BRASIL, 2004). 

Ainda, em 2005, após grande pressão dos movimentos sociais de moradia, o 

governo Lula apresentou o projeto de lei que propunha a criação de um fundo 

específico para financiar a produção de moradias, chamado de Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS), que se transformou na Lei Federal nº 11.124, 

de 16 de junho de 2005, estabelecendo elementos institucionais básicos para o 

funcionamento do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, como 

demonstrado na Figura 1. A criação do SNHIS ressalta a preocupação de ocupar as 

áreas já consolidadas com habitação de interesse social, focando na habitabilidade 

dos usuários e na promoção de espaços urbanos justos e socialmente plurais 

(FERREIRA, 2017). 
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Figura 1 - Organograma da Política Nacional de Habitação 

 
Fonte: A autora com base em Brasil (2004). 

 

Pautado pelo processo de esvaziamento das áreas centrais, o Programa de 

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais (PRAUC), lançado pelo SNHIS em 2003, 

teve como objetivo a garantia do uso e da ocupação democrática e sustentável dos 

centros urbanos, aliada a preservação do patrimônio cultural e natural. Entre os 

princípios do Programa, lê-se que: 

A recuperação do estoque imobiliário subutilizado permite propiciar ou 

reforçar o uso residencial com a permanência e a atração de população de 

diversas classes sociais, incluindo as de baixa renda. Para isso, a 

intervenção regulatória do poder público nas áreas centrais, mediante os 

instrumentos do Estatuto das Cidades, é fundamental, pois, à medida que 

as ações de recuperação começam a ser implementadas, cresce a 

possibilidade de aumentar a disputa pelos imóveis, tornando-os demasiado 

caros para a continuidade dos programas habitacionais e para as atividades 

econômicas tradicionais. [...] O incremento do uso da infraestrutura urbana 

já disponível por meio da ampliação da oferta de moradia reduz os 

investimentos públicos e promove a melhoria das áreas centrais, 

contribuindo para reverter os processos de esvaziamento e degradação. E 

mais, amplia o acesso da população à cidade, garantindo que uma parcela 

cada vez maior possa usufruir das áreas mais bem equipadas e 

estruturadas (BRASIL, 2008, p. 14).  
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Através da promoção técnica e de apoio financeiro, o Programa buscava 

fomentar a elaboração e execução de Planos Locais de Reabilitação de Centros, em 

conjunto com os Planos Diretores Municipais, além da tentativa de disponibilizar 

imóveis vacantes, pertencentes à União, ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e à Rede Ferroviária Federal (RRFSA).  

A Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais por meio da recuperação do 

estoque imobiliário subutilizado visa promover o uso e a ocupação 

democrática dos centros urbanos, propiciar o acesso à habitação com a 

permanência e a atração de população de diversas classes sociais, 

principalmente as de baixa renda, além de estimular à diversidade funcional, 

pois pode recuperar atividades econômicas e preservar o patrimônio cultural 

e ambiental. Esses objetivos são parte integrante de uma nova política 

urbana baseada nos princípios e instrumentos do Estatuto da Cidade. O 

incremento ao uso da infraestrutura urbana já disponível por meio da 

ampliação da oferta de moradia reduz os investimentos públicos e promove 

a melhoria das áreas centrais, contribuindo para reverter os processos de 

esvaziamento e degradação. E mais, amplia o acesso da população à 

cidade, garantindo que uma parcela cada vez maior dessa possa usufruir 

das áreas melhores equipadas e estruturadas (BRASIL, 2008, p. 18). 

Reforçando a importância do direito à moradia bem localizada, o Plano 

Nacional de Habitação (PlanHab) compreendia diversas ações nas mais diversas 

realidades urbanas existentes no território nacional, incluindo desde as principais 

regiões metropolitanas até os municípios com características rurais e com população 

menor que 20 mil habitantes. 

Entre as ações previstas, o Plano citava a recuperação de edifícios 

históricos para o uso habitacional, de forma a “viabilizar a promoção pública e 

privada de moradias em áreas urbanas centrais, principalmente para os Grupos de 

Atendimento 2 e 3, de modo a repovoar bairros com grande quantidade de imóveis 

ociosos” (BRASIL, 2009, p. 153). Para Ferreira (2017), é crítica a escolha de grupos 

específicos com renda intermediária14, justificada pelos “altos custos dos imóveis 

                                            
 

14
 O Plano Nacional de Habitação trazia, baseada exclusivamente na renda familiar, a seguinte 
classificação: “Grupo 1 – famílias sem renda ou com renda líquida abaixo da mínima necessária à 
capacidade de assumir um compromisso de retorno regular e estruturado (abaixo da linha de 
financiamento); Grupo 2 – famílias com renda mensal que permite assumir algum compromisso de 
pagamento (mensal) regular e estruturado e acessar financiamento imobiliário, mas em valor 
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localizados em áreas consolidadas”. A autora ainda salienta que a escolha fomentou 

a implantação de equipamentos de lazer e de consumo nas áreas centrais, 

impulsionando a exploração turística em detrimento da habitação social. 

A seguir serão relatados alguns aspectos dos governos Lula e Dilma em 

termos da política nacional de habitação para avaliar as proximidades e 

afastamentos com a questão da habitação em área central. Esses governos se 

destacaram pelo número de unidades produzidas e pela quantidade recursos 

investidos na política habitacional, apesar das intervenções terem colaborado para 

reproduzir o padrão do BNH da produção da moradia nova em áreas periféricas. 

Conforme indicado por Aragão, Cardoso e Jaenish (2017, p. 25) o “governo 

Lula lança, em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um grande 

e ambicioso plano destinado a promover o crescimento econômico através de um 

amplo programa de investimentos em infraestrutura”. Enquanto as primeiras ações 

de investimentos em infraestrutura vinculadas ao PAC consolidaram as Parceiras 

Público-Privadas (PPP) e as concessões de rodovias, portos e aeroportos, 

posteriormente foi incluído no PAC um programa de urbanização de assentamentos 

precários, algumas delas em áreas centrais.  

Em 2008, o governo brasileiro passou a adotar políticas econômicas 

intervencionistas como forma de mitigar os impactos decorrentes da crise mundial. 

Dessa forma, em 2009, foi criado o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

com a proposta de congregar e atualizar as diferentes linhas de financiamento à 

produção e ao consumo do crédito imobiliário. O Programa, que visava à 

dinamização do setor da produção habitacional, foi expressivamente baseado nas 

                                                                                                                                        
 

insuficiente para obter uma moradia adequada e, ainda, com alto risco de crédito para os agentes 
financeiros (e por eles têm sido evitadas), em decorrência de suas rendas informais e reduzidas e 
das precárias garantias oferecidas para o financiamento; Grupo 3 - famílias com renda mensal que 
permite assumir compromisso de pagamento mensal, mediante acesso a financiamento imobiliário, 
mas nem sempre suficiente para obter uma moradia adequada, e com moderado risco de crédito 
para os agentes financeiros; Grupo 4 – famílias com capacidade de pagamento regular e 
estruturada, com plenas condições de assumirem compromisso de pagamento mensal relativo ao 
financiamento imobiliário, em valor suficiente para obter uma moradia adequada desde que em 
condições acessíveis, pois possuem empregos e rendas estáveis e são capazes de oferecer 
garantias reais para os financiamentos contraídos; Grupo 5 – famílias com plena capacidade de 
acesso a um imóvel adequado às suas necessidades, por meio de esquemas de financiamento de 
mercado” (BRASIL, 2009, p. 17). A crítica feita por Ferreira (2017) se refere ao fato de que o 
programa não incluiu na promoção da habitação de interesse social nas áreas centrais a parcela 
da população de menor renda e com mais grave necessidade habitacional, ou seja, o Grupo 1. 
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ações do setor privado, em oposição ao papel estratégico do governo que havia sido 

estabelecido no SNHIS, retomando a produção habitacional federal em larga escala.  

Desse modo, o PMCMV se anuncia com o objetivo de construir 1 milhão de 

moradias destinadas a famílias de baixa renda mediante a criação de 

mecanismos para incentivar a produção ou a aquisição e requalificação de 

imóveis já existentes. Ou seja, o PMCMV estruturou-se como política de 

subsídio concedido pelo governo federal, com a criação do Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR) para o financiamento de unidades 

habitacionais de famílias com renda de até três SMs. O fundo possibilita que 

a parcela paga pelo mutuário seja compatível com sua renda e, ao mesmo 

tempo, garante a rentabilidade do empreendimento realizado por 

construtoras privadas contratadas pela CAIXA, que se responsabiliza pela 

entrega dos imóveis concluídos e legalizados. Os recursos do FAR são 

distribuídos entre os 27 estados da federação, proporcionalmente à 

estimativa do déficit habitacional de cada um. A partir da disponibilização 

desses recursos por parte do governo federal, as agências regionais da 

CAIXA selecionaram os projetos levando em conta a existência de 

contrapartida pelos governos subnacionais, o menor valor das unidades, a 

existência prévia de infraestrutura e de equipamentos sociais. Cada 

empreendimento não pode ultrapassar o total de quinhentas unidades e 

deve respeitar critérios arquitetônicos mínimos (GUERRA; LOUREIRO; 

MACÁRIO, 2013, p. 19). 

A Tabela 1 mostra que, apesar de não resolver o problema habitacional em 

sua totalidade, a primeira fase do Programa Minha Vida marcou um momento 

histórico na batalha pelo direito à moradia ao atender demandas significativas da 

população de baixa renda e do setor da construção civil, mas, as medidas não 

incluíam melhorias na localização das habitações produzidas. 

 
Tabela 1 - Déficit Habitacional e Metas de 2009 do Programa MCMV por faixa de renda 

Faixa de Renda 

(SMS) 

Déficit 

Habitacional – 

Valor Absoluto 

Déficit 

Habitacional (%) 

Meta Do 

Programa – 

Valor Absoluto 

% Do Déficit 

Atendido Por 

Faixa De Renda 

1 (0-3) 6.544.800 91% 400.000 6% 
2 (3-6) 482.400 7% 400.000 83% 
3 (6-10) 172.800 2% 200.000 116% 
Total 7.200.000 100% 1.000.000 14% 

Fonte: Silva (2013). 
 

Lançados no mesmo momento, mas sem nenhuma vinculação ao PlanHab, 

o PMCMV e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades 
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Históricas enxergavam a perspectiva da habitação de interesse social nas áreas 

centrais de formas muito distintas. Enquanto para o PMCMV a habitação nas áreas 

centrais ficava restrita à regularização fundiária, no escopo do PAC estava a 

recuperação e o desenvolvimento socioeconômico e cultural das áreas históricas, 

que aconteceriam através do fomento às atividades culturais, ao uso dos edifícios, a 

promoção de HIS e a ampliação do financiamento público de imóveis privados 

(FERREIRA, 2017).   

Logo no início de seu mandato, Dilma Rousseff apostou no lançamento de 

mais uma fase do PMCMV. Como anunciado, a Fase 2 pretendia financiar dois 

milhões de unidades habitacionais até o ano de 2014. Ao comparar o déficit 

habitacional da época (Tabela 2) com o déficit anterior ao lançamento da primeira 

fase do programa, é possível avaliar que o problema habitacional continuava em 

franca expansão, sendo necessária a implantação de medidas consistentes e 

expressivas para reverter a situação. 

 

Tabela 2 - Déficit Habitacional em 2010 e 2014 

Região Área 
Déficit Habitacional Total em 

2010 

Déficit Habitacional Total 

em 2014 

Brasil 5.581.968 6.068.061 
 Urbana 4.689.405 5.315.251 
 Rural 892.563 752.810 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2015, 2016). 
 

Após o impeachment da presidente Dilma em 2016, o então presidente 

Michel Temer propôs algumas mudanças para a terceira fase do PMCMV, como a 

Instrução Normativa nº 24 do Ministério das Cidades, que vedou a realização de 

operações de financiamento do PMCMV com recursos do FGTS. No final do mesmo 

ano, como medida para reaquecer a economia, o governo liberou aos trabalhadores 

o saque do FGTS de contas inativas para o pagamento de dívidas, diminuindo 

drasticamente os recursos do fundo que financiava a execução do Programa. Por 

fim, a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) congelou o 

orçamento do Governo Federal em áreas sociais por 20 anos. 

Com as mudanças políticas e econômicas propostas por Temer, as ações do 

Programa foram diminutas se comparadas com as gestões anteriores. A Tabela 3 

mostra, a partir do número de habitações financiadas por ano e faixa de renda, o 

impacto de cada gestão nas ações do PMCMV, principalmente para a faixa 1 - que 



62 
 

concentra a maior parcela do déficit habitacional. Cabe salientar que os dados de 

2018 ainda não foram divulgados pelo Governo Federal, assim como os dados do 

déficit habitacional do ano de 2016. 

 
Tabela 3 - Financiamentos por faixa de renda 

Presidente Lula Dilma Temer 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Faixa 1  

(até R$ 1,8 mil/mês) 
143,9 338,8 104,3 384,8 537,2 203,3 16,90 36,9 23,2 

Faixa 1,5  

(até R$ 2,6 mil/mês) 
- - - - - - - - 33,8 

Faixa 2  

(até R$ 4 mil/mês) 
98,6 277,2 296,7 307 281,7 331 349,5 277,2 288,6 

Faixa 3  

(até R$ 9 mil/mês) 
43,8 102,8 77,9 97,7 94 37,4 40,6 68,2 96,6 

Total no ano 286,3 718,8 479 789,5 912,9 568,8 407 382,3 442,3 

Déficit habitacional no 

Brasil (em milhões) 
6,0 6,9 5,6 5,4 5,8 6,1 6,35 - 7,78 

Fonte: Adaptado de Abrainc (2018); Gadelha e Alves (2018). 
 

Sobre as críticas do PMCMV, Arantes e Fix (2009, p. 1) citam que: 

Na ânsia de poder viabilizar o maior número de empreendimentos, o poder 

local ficará refém de uma forma predatória e fragmentada de expansão da 

cidade. O “nó da terra” permanecerá intocado e seu acesso se dará pela 

compra de terrenos por valores de mercado (ou ainda acima desses). O 

modelo de provisão mercantil e desregulada da moradia irá sempre procurar 

a maximização dos ganhos por meio de operações especulativas. Não há 

nada no pacote, por exemplo, algo que estimule a ocupação de imóveis 

construídos vagos (que totalizam 6 milhões de unidades, ou 83% do déficit), 

colaborando assim para o cumprimento da função social da propriedade. A 

existência desse imenso estoque de edificações vazias é mais um peso 

para toda a sociedade, pois são em sua maioria unidades habitacionais 

providas de infraestrutura urbana completa, muitas delas inadimplentes em 

relação a impostos.  

Cardoso e Lago (2013) elencam oito pontos críticos sobre o programa, que 

são: a falta de articulação com a política urbana; a ausência de instrumentos que 

facilitassem o enfrentamento da questão fundiária; a localização precária dos 

empreendimentos; o excessivo privilégio dado ao setor privado; a grande escala dos 

empreendimentos construídos, que criava “cidades dentro de cidades”; a baixa 

qualidade dos projetos arquitetônicos e urbanísticos; a perda de controle social e a 
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descontinuidade do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social; e as 

desigualdades na distribuição dos recursos. 

O Quadro 1 sintetiza as principais políticas nacionais de habitação e as 

políticas de reabilitação de áreas centrais, desde 1937 até os dias de hoje, que 

foram analisadas nesse tópico do trabalho.  

 
Quadro 1 - Políticas habitacionais e programas de reabilitação de áreas centrais 

Programas e Políticas de Habitação 
Programas de Reabilitação de Áreas 

Centrais 

1889-1930 - A produção rentista da habitação 1937 

Criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) – Atual IPHAN 

1942 
Decreto-lei do Inquilinato, Carteiras 

Prediais dos IAPs 

 
1946 Fundação Casa Popular (FCP) 

1964 

(Governo 

Militar) 

Banco Nacional da Habitação (BNH) 

e Companhia de Habitação Popular 

(COHAB). 

1972 
Comunidade Urbana para 

Recuperação Acelerada (CURA) 

1973 a 

1976 

Programa Integrado de 

Reconstrução de Cidades Históricas 

(PCH) – Fase Nordeste 

1977 a 

1979 

Programa Integrado de 

Reconstrução de Cidades Históricas 

(PCH) – Fase Sudeste 

1979 a 

1986 

Programa Integrado de 

Reconstrução de Cidades Históricas 

(PCH) – Fase de Expansão 

 

Programa de Recuperação e 

Revitalização de Núcleos Históricos 

(PRNH) 

1985 
Criação do Ministério do 

Desenvolvimento Urbano (MDU) 

1986 

Extinção do BNH e incorporação de 

sua agenda à Caixa Econômica 

Federal 

1995 a 

1998 

(FHC) 

Pró-Moradia e Habitar-Brasil 

1995 

Programas Regionais de 

Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR) 
1999 

Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) 

2000 
Projeto Moradia, Estatuto das 

Cidades 
2000 

Monumenta/BID, Programa de 

Revitalização de Sítios Históricos 

(PRSH) e Programa de Reabilitação 

Urbana de Sítios Históricos (URBIS) 

2003 

Criação do Ministério das Cidades, 

Programa Nacional de Habitação 

(PNH) 

2003 

Monumenta e Programa de 

Reabilitação de Áreas Centrais 

(PRAUC), vinculado ao Ministério 

das Cidades 

2004 

Subprograma de Financiamento 

para Recuperação de Imóveis 

Privados (vinculado ao Monumenta) 2005 

Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) e Fundo 

Nacional de Habitação 
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2007 
Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) 

2009 

Plano Nacional de Habitação 

(PlanHab) e Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV) 

2009 a 

2012 

Programa de Aceleração do 

Crescimento das Cidades Históricas 

(PAC-CH) – Primeira Fase 

2010 Plano Nacional de Cultura (PNC) 

2012 

PMCMV 2: Programa Nacional de 

Habitação Urbana (PNHU) e 

Programa Nacional de Habitação 

Rural (PNHR) 
2013 

Programa de Aceleração do 

Crescimento das Cidades Históricas 

(PAC-CH) – Segunda Fase 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2017). 
 

Nos últimos vinte anos, diante do esvaziamento das áreas centrais e da falta 

de habitação de interesse social bem localizada, cresceu o movimento de 

ocupações de imóveis ociosos. Com auxílio de movimentos próprios, como a União 

dos Movimentos de Moradia (UMM), a Frente de Luta por Moradia (FLM), Movimento 

Sem-Teto do Centro (MSTC), Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e o 

MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), o protagonismo das áreas centrais 

na discussão das políticas habitacional vem sendo retomado, principalmente nas 

maiores cidades do país, com São Paulo e Rio de Janeiro. 

A mobilização coletiva em torno do direito de morar no centro é resultado do 

esforço coletivo de usuários que viram nessa área uma possibilidade de garantir o 

direito à cidade. Entretanto, a construção dessa mobilização só foi possível com a 

articulação política de diversos atores, incluindo as lideranças populares, 

associações de trabalhadores, e os próprios moradores dos cortiços e das periferias. 

Em entrevista, o líder da FLM ressaltou que: 

[...] essa luta dos sem-teto, quando se fala morar no Centro, compactar, ela 

é uma luta para transformar a cidade em uma cidade viável. São Paulo é 

inviável. Como é que faz? Não sei se você conhece a periferia, mas se você 

tiver oportunidade, o próprio movimento, nós temos trabalhos em várias 

pontas da cidade. Você vai andar lá e fala: „pô, mas aqui não tem nada‟. 

Não tem emprego, não tem nada. Tem asfalto, tem aquelas coisinhas, mas 

não é cidade, o cara dorme ali. Aquilo não é cidade. [...] Então, a luta dos 

sem-teto, quando se fala „quero morar no Centro‟, nós falamos que tem que 

mesclar a população: você tem que ter classe alta, classe média e classe 

baixa. Então, a luta dos sem-teto, na verdade é uma luta pelo direito à 

cidade (AQUINO, 2008, p. 59-60).  
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A crescente visibilidade dos movimentos de luta pela moradia bem 

localizada e de suas ações confirma a necessidade da integração das políticas 

habitacionais com a revitalização das áreas centrais. Ao ultrapassar os “limites 

impostos” pela sociedade capitalista e mostrar que a demanda por moradia bem 

localizada é essencial para a democratização do espaço urbano, os movimentos 

sociais de ocupação mostram que existem concepções sobre as cidades que vão 

além da perspectiva capitalista e mercadológica.  

As políticas habitacionais estiveram em convergência com a promoção da 

reabilitação das áreas centrais em poucos períodos da história das políticas públicas 

nacionais. Enquanto o Governo focava em medidas que acentuavam o processo de 

espraiamento urbano, as políticas de reabilitação estavam restringidas aos centros 

históricos. Mas, segundo o IPHAN, existem atualmente no Brasil 18 centros 

históricos tombados ou em processo de tombamento e, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), existem mais de cinco mil Municípios no 

território nacional. Logo, é possível afirmar que as políticas voltadas aos centros 

históricos atingem somente 0,28% dos Municípios brasileiros, e como visto, essas 

políticas estão completamente dissociadas da política habitacional, muitas vezes 

favorecendo os processos de gentrificação sócioespacial15. 

Sem medidas que garantam a permanência ou que incentivem a população 

de menor renda a habitar nas áreas centrais, a própria população se vê refém da 

especulação imobiliária e das políticas habitacionais, possuindo duas alternativas: 

ou se deslocar para bairros onde a terra não é tão valorizada, ou ocupar as áreas 

ambientalmente frágeis ou imóveis em situação de vazio nas áreas bem localizadas, 

da mesma forma que ocorria na década de 1930, início da urbanização brasileira. 

 

2.3 SÍNTESE CONCLUSIVA 

                                            
 
15

 Surgido em 1963, o conceito de gentrificação pode ser definido como sendo “um fenômeno ao 
mesmo tempo físico, econômico, social e cultural. Ela implica não apenas uma mudança social, mas 
também uma mudança física do estoque de moradias na escala dos bairros” (HAMMET, 1984, apud 
BIDOU-ZACHARIASEN, 2006, p. 23). A princípio, o termo se referia ao processo pelo qual as 
famílias londrinas de classe média haviam povoado bairros desvalorizados do centro de Londres, ao 
invés de residirem nos subúrbios residenciais. Com o passar dos anos, o termo foi utilizado para 
designar a transferência da moradia das classes altas em empreendimentos de luxo em áreas bem 
localizadas das grandes cidades após a interferência do Estado para requalificar tais locais.  
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Esse histórico mostra que o fator locacional dos empreendimentos de 

interesse social não foi determinante na proposição das políticas e programas 

nacionais. O déficit habitacional foi, por muito tempo, tratado com medidas paliativas 

que visavam mais o aquecimento da economia do que a resolução do problema 

habitacional em si. Entretanto, é notório o fortalecimento da política habitacional com 

o PMCMV, principalmente durante a última gestão do presidente Lula e a primeira 

gestão da presidente Dilma, quando o Programa teve os resultados mais 

significativos, no entanto, sempre com nova produção de habitação.  

Fica claro que a convergência entre as políticas habitacionais e as políticas 

de reabilitação das áreas centrais ainda é muito diminuta em relação ao contexto 

brasileiro. Enquanto as políticas habitacionais possibilitam a extensiva periferização, 

as políticas de reabilitação das áreas centrais focalizam em atribuir para essas áreas 

um significado muito mais turístico e de fortalecimento do mercado, do um 

significado social, a partir da aproximação com as necessidades da população de 

baixa renda. 

Como visto, muitas das ações articuladas pelo Estado privilegiaram somente 

as cidades históricas, desconsiderando que o esvaziamento e declínio dos centros 

urbanos é um problema presente em todo o território nacional. O descompasso entre 

as ações e a realidade brasileira mostra que ainda há muito que se discutir para que 

consigamos efetivar o direito à cidade e o direito à moradia bem localizada. 

A população distancia-se cada vez mais da plena cidadania em virtude da 

inexistência de alternativas de acesso ao mercado habitacional que não estejam 

restritas ao financiamento destinado à aquisição e ao aluguel a preço do mercado. 

Some-se a isso a lacuna de políticas que visem a boa localização das moradias de 

interesse social, fazendo com que o dia a dia da população de menor renda seja 

cada vez mais precário, agravando ainda mais urgente problema da desigualdade 

social que permeia a vida cotidiana da população brasileira. 

Em cidades de porte médio, com população entre 100 a 500 mil habitantes, 

como é o caso de Ponta Grossa, o problema da falta de habitação de interesse 

social em área central está concentrado na expansão urbana desenfreada, que gera 

a subutilização da infraestrutura instalada e a existência de muitas áreas vazias no 
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tecido urbano. O próximo capítulo busca entender a tipologia destas áreas e dos 

imóveis vazios e trabalhar estes elementos, tão presentes na realidade das cidades 

brasileiras.  
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3 PENSANDO A UTILIZAÇÃO DOS VAZIOS URBANOS EM ÁREAS 

CENTRAIS 

O presente capítulo aborda a análise dos vazios urbanos como problema 

prático e o momento em que esses vazios começaram a ser vistos como problema 

nas cidades. Aborda também a classificação dos mesmos, para os objetivos 

propostos na presente pesquisa. 

Em sequência, é explorada a forma com que o mercado imobiliário interpreta 

e induz a geração de vazios urbanos, bem como as perspectivas para a sua 

ocupação. Por fim, é analisada a forma com que a implantação de empreendimentos 

de Habitação de Interesse Social em vazios urbanos pode beneficiar as cidades na 

racionalização dos recursos públicos e na busca pela sustentabilidade urbana. 

 

3.1 CONCEITUANDO VAZIOS URBANOS 

Os vazios urbanos são elementos constantes na realidade das cidades 

brasileiras. Nesse contexto, Milton Santos afirma que “as cidades, sobretudo as 

grandes, ocupam vastas superfícies, entremeadas de vazios” (SANTOS, 2002, p. 

95). Porém, o que são esses vazios? A primeira questão concernente ao tema é, 

justamente, delimitar o que deve ou não ser considerado como vazio urbano. 

Segundo Smolka (2002), o conceito é tão amplo e inclusivo que pode assumir 

significados distintos, a partir de diferentes abordagens e realidades – ou até mesmo 

a partir de diferentes concepções da mesma realidade. 

Atualmente, como apontam Magalhães (2005), Dittmar (2006) e Borde 

(2006), as tentativas de definição do conceito de vazio urbano percorrem discursos 

pulverizados provenientes das mais distintas vertentes analíticas. No meio 

acadêmico há uma proliferação de classificações e especificidades do termo, 

mostrando as inúmeras possibilidades de interpretação do fenômeno, cada uma 

diretamente relacionada às peculiaridades do processo de produção do espaço 

urbano nas cidades de onde se originaram Para Portas (2000, p. 1), vazio urbano é 

um termo ambíguo, “até porque a terra não pode estar literalmente vazia, mas 
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encontra-se simplesmente desvalorizada com potencialidade de reutilização para 

outros destinos, mais ou menos cheios”. 

Essas áreas, em pleno contraste de uso e ocupação com as áreas ocupadas, 

são um fenômeno de problematização recente. Borde (2006, p. 5) cita que, até 

algumas décadas atrás, consideravam-se vazias “as áreas para onde as cidades 

poderiam se expandir, em oposição às áreas cheias, densas, consolidadas”. 

Igualmente eram considerados vazios os espaços livres as praças e as áreas verdes, 

espaços esses que, em oposição às áreas consolidadas, conferiam ritmo ao tecido 

urbano. Para entender melhor essa problematização, faz-se necessária a leitura dos 

principais conceitos e categorias desses espaços, em conjunto com um sucinto 

resgate histórico. 

A etimologia da palavra vazio relaciona-se ao termo vacivus que, em latim, 

significa desocupado, vago, ou à disposição. Segundo Borde (2006, p. 33), durante 

o século XVII, o termo passou ser considerado um substantivo de designação para 

“espaços não ocupados por matéria”, ao mesmo tempo em que o termo urbano era 

comumente designado para representar tudo aquilo relacionado à cidade. A autora 

ainda ressalta que a diferenciação entre vazio e esvaziado é posterior à designação 

de urbano para tudo aquilo relacionado à cidade e que esse fato “pode indicar que o 

vazio precederia o urbano e o esvaziado, da mesma forma que o tornar urbano 

antecederia o tornar vazio” (BORDE, 2006 p. 33). 

 
Quadro 2 - Os vazios na Língua Portuguesa 

Os Vazios na Língua Portuguesa 

vazio 

 

adjetivo: que não contém nada ou contém apenas ar; em que não há ocupantes ou 

frequentadores, ou em que os há em pequena quantidade; em que não há 

habitantes; despovoado, desocupado, desabitado; a que falta fundamento, valor, 

substância, realidade, vão; destituído de qualidades positivas, vão; inútil, vão. 

 

substantivo: espaço não ocupado por matéria ou mais esvaziado possível da 

matéria que o continha, vácuo; por extensão, espaço desabitado dentro de uma área 

habitada; partes não preenchidas ou ocupadas de algo parcialmente preenchido; no 

sentido figurativo, ausência de interesses, sentimentos, preocupações, ou 

sentimento de perda, de nostalgia, de saudade. 

esvaziado 
adjetivo: que se esvaziou; que se desocupou; de que se retirou a significação, a 

importância. 

esvaziar verbo: tornar vazio, desocupar (recinto); tornar oco, exaurir; esgotar. 

esvaziamento substantivo: ato, processo ou efeito de esvaziar. 

Fonte: Borde (2006, p. 37). 



70 
 

Já em meados do século XIX, surge na discussão urbana os termos esvaziar 

e esvaziamento, sendo esses relacionados ao ato de tornar vazio, evidenciando uma 

distinção entre o vazio e o esvaziado. Nesse mesmo momento, as cidades 

europeias, até então diminutas, ganharam dimensões metropolitanas como 

consequência do intenso êxodo rural. O crescimento desordenado, baseado em 

interesses especulativos, gerou grandes áreas de expansão urbana, onde o acesso 

da população era dificultoso. Assim, a sociedade buscou maximizar o adensamento 

das áreas centrais, agravando as condições de habitabilidade e de higiene dessas 

áreas (AZEVEDO, 1998). 

Uma congestão de casas apiloadas em qualquer parte do vasto horizonte. 

O que você observa? Acima, o céu está sempre encoberto, mesmo nos dias 

mais belos [...]. Olhando para isto, imaginamos se essa é Paris, e, tomados 

por um medo súbito, hesitamos em penetrar nesse vasto Dédalo onde já se 

acotovelam mais de um milhão de homens, onde o ar viciado de exalações 

insalubres se eleva, formando uma nuvem infecta que obscurece quase por 

completo o sol (CHEVALIER, 1973 apud AZEVEDO 1998). 

Somaram-se a esse panorama as novas estruturas produtivas, sociais, 

econômicas e políticas que buscaram encontrar no espaço urbano a racionalidade 

moderna, fazendo com que as áreas e edificações vacantes, ou então esvaziadas, 

passassem a ser vistas com grande estranhamento.  

Apesar disso, foi somente na década de 1970 que os vazios passaram a 

representar um fenômeno grave do ponto de vista urbanístico. Nesse momento, 

foram realizados os primeiros estudos científicos que abordaram a temática 16 , 

realizados a partir de levantamentos das principais cidades do início da 

industrialização europeia: Paris e Londres. A crise estrutural do capital, o 

empobrecimento do Estado e da população, e a desindustrialização geraram um 

aumento do estoque de terrenos e de antigas edificações industriais que, 

desfuncionalizadas, não conseguiram se inserir na cidade neoliberal. Em 1976, 

                                            
 
16

 Despontam, nesse momento, o trabalho do francês Jean-Paul Lacaze e dos ingleses Bradshaw e 
Burt. Lacaze (1985) apresenta o conceito de friches industrielles, que são os terrenos e edificações 
em desusos, gerados a partir da desindustrialização das cidades europeias. Já Bradshaw e Burt 
(1986) viam nas urban and industrial wastelands áreas potenciais na metrópole londrina 
(BRADSHAW; BURT, 1986). 
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durante a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat 

I), a temática dos vazios urbanos foi abordada pela primeira vez com a inclusão de 

uma recomendação à necessidade de combatê-los (FURTADO; OLIVEIRA, 2002).  

As abordagens conceituais que se relacionavam à ausência e ao vazio, em 

contraposição ao cheio, evidenciavam os aspectos negativos da existência dos 

vazios e dos esvaziados, e retratavam a decadência econômica das cidades, ligando 

os conceitos diretamente com as noções de desequilíbrio e instabilidade. Surgiu, 

então, o primeiro questionamento em relação à ambiguidade ou até mesmo 

inadequação do termo para determinadas situações. Se vazio urbano era a 

expressão que designava as áreas industriais desafetadas ou desfuncionalizadas, 

ou seja, relacionadas ao uso (ou a falta dele), como poderia designar ainda a 

condição de vacância de terrenos, se essa se relacionava com a falta de ocupação?  

 
Figura 2 - Edificações Industriais Europeias abandonadas 

 

Fonte: Adaptado de Portal Abandonded Places (2018). 
 

Com o crescimento do neoliberalismo no final do século XX, a produção da 

cidade foi reorientada para atender as demandas do capital. Nesse momento, 

ocorreu uma transformação nas reflexões teóricas sobre a temática. O simbolismo 

dos vazios urbanos foi reorientado, passando de espaços de deterioração para 

espaços de oportunidade da ação do capital financeiro, e consolidaram-se as 

grandes propostas de intervenção urbana, associadas a parcerias público-privadas e 

a planos estratégicos.  

Nesse processo, as diferentes abordagens (Quadro 3) tornaram-se mais 

enredadas, e a multiplicidade de termos e significados não permitia o entendimento 

do vazio urbano como um termo único e absoluto, utilizado para as mais diversas 

situações e contextos. 

 



72 
 

Quadro 3 - Síntese analítica do processo de formação dos conceitos ao nível global 

Critérios Identificadores 

Critério Identificador Denominação Significado Origem 

não ocupados 

vides urbaines 

tierras vacantes 

terrain vague 

vazios urbanos 

terrenos vagos 

lote vago 

França 

Espanha 

Estados Unidos 

não utilizados 

terrain désaffectés 

vacant land 

wasteland 

terra em desuso 

terras devolutas 

terra devoluta 

França 

Estados Unidos 

Inglaterra 

subutilizados 
terrain délaissés 

derelict área 

terrenos negligenciados 

áreas ou edificações 

devastadas 

França 

Inglaterra 

desestabilizados 

secteur désessabilisé 

friches industrielles 

friches commerciales 

brownfield 

setor desestabilizado 

vazios industriais 

vazios comerciais 

vazios comerciais e 

industriais 

França 

França 

França 

Estados Unidos 

Fonte: A autora com base em revisão bibliográfica (2018). 
 

Dentre as abordagens analisadas, existem alguns conceitos que estão 

sempre presentes nas discussões, sendo eles: obsolescência, ociosidade, 

deterioração e degradação, desestabilização e subaproveitamento. A obsolescência 

é uma característica sempre presente nas discussões sobre os vazios. Termo que, 

para Peixoto (2011 apud CLEMENTE, 2012, p. 28), “designa o momento em que a 

função original de um edifício deixa de existir”. Carmona (2003) afirma que existem 

cinco categorias de obsolescência que se relacionam com o espaço urbano e com 

os espaços edificados, que são: a estrutural ou física, que é resultante de fatores 

físicos, do envelhecimento, do desgaste e da deterioração por uso; a funcional, 

quando o espaço deixa de ser adequado para o uso da sociedade em contexto; a 

locacional, quando os espaços carecem de mobilidade e/ou acessibilidade; a legal; e 

a obsolescência de imagem, que ocorre quando a imagem do espaço confere à 

paisagem um aspecto negativo. 

A ociosidade é “gerada quando um lote ou um edifício permanece vazio 

apesar de apresentar condições de ocupação” (PEIXOTO, 2011 apud CLEMENTE, 

2012, p. 29). Dittmar (2006) interpreta como áreas ociosas os espaços não 

parcelados à espera de ocupação, frutos da especulação imobiliária. Magalhães 

(2005) enxerga nos espaços ociosos um “paradoxal poder de presença”, pois ao 

mesmo tempo em que corroboram com a perda da vitalidade urbana, podem ser 

interpretados como espaços de potencial transformação do espaço urbano, condição 

que poderia contribuir para a vitalidade urbana. No caso dos espaços edificados, a 
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ociosidade pode ocorrer após a obsolescência do espaço, quando após a perda da 

função original o espaço não consegue se adequar a novos usos, ou pelo simples 

abandono.  

Os conceitos de deterioração e degradação são associados por Vargas e 

Castilho (2006, p. 3) à “perda de sua função, ao dano ou à ruína das estruturas 

físicas, ou ao rebaixamento do nível do valor das transações econômicas de um 

determinado lugar”. Enquanto deteriorar está ligado ao ato de estragar, inferiorizar e 

piorar, a degradação está relacionada ao rebaixamento ou desmoronamento, muitas 

vezes acompanhado de situações que ultrapassam o espaço físico, como em 

processos de empobrecimento e de marginalização de grupos sociais.  

A desestabilização é interpretada por Borde (2006) como um “fenômeno de 

contágio”, quando edifícios desocupados, subutilizados ou mesmo sem uso, 

reverberam no espaço físico causando uma ilusória multiplicação da presença dos 

vazios, afastando ainda mais a população dessas áreas. Para Sousa (2010), a 

desestabilização está ligada aos vazios demográficos que ocorrem em determinadas 

áreas quando, por um processo de desocupação ou até mudanças no perfil 

populacional, a redução da densidade demográfica se traduz no abandono e na 

degradação do espaço urbano e dos espaços construídos. 

Já o subaproveitamento é característico dos espaços já ocupados e 

edificados que ficaram aquém do potencial urbanístico e social previsto na regulação 

do espaço urbano. Borde (2006) ratifica o conceito ao dizer que é recomendado 

considerar subutilizados os espaços que, embora ainda possuam uso e ocupação, já 

estejam em processo de obsolescência e possuam condição expectante. 

Uma definição simplista é associar aos vazios urbanos apenas os espaços 

não edificados (SOUSA, 2010). Flávio Villaça (1998) definiu vazios urbanos como 

áreas urbanas de grandes extensões, com quantidade relevante de glebas17 ou lotes 

vagos, dotados de infraestrutura parcial ou totalmente. Contudo, o termo possibilita 

uma amplitude maior, podendo designar igualmente os “terrenos e edificações não 

utilizados, subutilizados, desocupados ou desestabilizados, localizados em terrenos 

                                            
 
17

 Entende-se por gleba a porção de terra ainda não submetida ao parcelamento do solo. 
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infraestruturados e que passaram ou estão passando por processo de esvaziamento” 

(BORDE, 2006, p. 13). No entanto, para Clemente (2012 p. 21) classificar os 

espaços que estão em mutação, ou seja, passando por processos de esvaziamento, 

como vazios consolidados não é recomendado, pois “pode constituir uma 

imprudência indicá-los como vazios e rotulá-los baseando-se na antecipação de uma 

condição futura não garantida”. 

Borde (2006, p. 14) ressalta que se consideram vazios urbanos os “terrenos 

localizados em áreas providas de infraestrutura que não realizam plenamente a sua 

função social e econômica, seja porque estão ocupados por uma estrutura sem uso 

ou atividade, seja porque estão de fato desocupados, vazios”. 

A Função Social é um conceito introduzido pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988, que determina no parágrafo 2º do artigo 183 que “a propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no Plano Diretor” (BRASIL, 1988). Esse artigo que, 

somado ao artigo 182, abordava a política urbana nacional foram regulamentados 

em 2011, com a Lei Federal nº 10.257 – o Estatuto das Cidades.  

O Estatuto das Cidades que estabelece as diretrizes da política urbana, dá 

ênfase na importância do uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança, do equilíbrio ambiental e do bem-estar dos cidadãos (BRASIL, 2001). A 

questão dos vazios urbanos é abordada pelo artigo 2º, que cita que a ordenação e o 

controle do uso do solo devem evitar a retenção especulativa de imóvel urbano, que 

resulte na sua subutilização ou não utilização. O artigo igualmente evidencia que, 

para garantir o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, deve-se buscar a “justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 

processo de urbanização”.  

O Manual de Reabilitação de Áreas Centrais (2008), documento do 

Ministério das Cidades, conceitua o termo da seguinte forma:  

Os vazios urbanos consistem em espaços abandonados ou subutilizados 

localizados dentro da malha urbana consolidada em uma área caracterizada 

por grande diversidade de espaços edificados, que podem ser zonas 

industriais subutilizadas, armazéns e depósitos industriais desocupados, 
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edifícios centrais abandonados ou corredores e pátios ferroviários 

desativados (BRASIL, 2008, p. 142). 

Nessa mesma perspectiva, Dittmar (2006) vê nos vazios os espaços 

residuais do crescimento das cidades, que podem ser tanto relacionados à falta de 

uso, como à falta de ocupação e que traduzem a mutabilidade da sociedade pós-

industrial. Como fenômeno, Pedro Janeiro (2007, p. 188) enxerga nos vazios a 

negação da cidade, espaços de nada, “receptáculos dum passado que, mais 

próximo ou mais longínquo, acaba por se sobrepor ao agora”, como cita: 

Os vazios urbanos são bolsas vazias na cidade, áreas destituídas, ausentes, 

silenciosas, onde aquilo que lá acontecia já não acontece, ou onde nunca lá 

nada aconteceu. Mas, se podemos falar em vazios urbanos é porque, em 

contraponto, também podemos falar em cheios urbanos, espaços onde 

acontecem coisas, áreas que servem de cenário aos mais diversos 

acontecimentos e rituais (JANEIRO, 2007, p. 188). 

Em outra perspectiva, Kevin Lynch (1999, p.14) é um dos pioneiros em 

interpretar os vazios urbanos em locais onde “coisas novas começam”. A partir do 

conceito de waste 18 , o autor traça um panorama para detalhar como os 

assentamentos humanos estão sempre em processo de transformação.  

Edifícios são abandonados, movidos ou demolidos; áreas inteiras são 

limpas e reconstruídas. Materiais sofrem a ação do tempo e envelhecem, 

são danificados e reutilizados. Vandalismo e incêndios criminosos tornam 

estruturas inúteis. As regiões do centro da cidade podem se tornar desertas 

- primeiro lentamente, depois com uma velocidade crescente. As terras se 

tornam vagas ou abandonadas. Usos indesejados e impróprios são 

desviados para áreas marginais. Cidades inteiras podem declinar ou 

gradualmente serem abandonadas (LYNCH, 1990, p. 13).
19

 

                                            
 
18

 Tradução da autora: desperdício; lixo; inútil, gasto. 

19 “These great wastings are echoed in the human settlement. Buildings are abandoned, moved or 

demolished; whole áreas are cleared and rebuilt. Materials weather and age, are broken up and 
reused. Vandalism na arson render structures useless. Inner city regions may be deserted – at first 
slowly, then with increasing speed. Land fall vacant or derelict. Abhorred, unwanted uses are 
shunted out to marginal areas. Entire cities may decline or gradually be abandoned.”Tradução da 
autora (LYNCH, 1990, p. 13). 
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Essa transformação é vista por Lynch como elemento indissociável da 

evolução da civilização. O autor define o conceito de wastelands, terras 

desperdiçadas, resultantes do processo contínuo de expansão do território, que 

acontecem “[...] na forma de lotes vazios, habitações vacantes, carros abandonados 

e favelas exauridas” 20. Para Lynch, compunham as wastelands tanto as áreas sem 

uso, como as sem ocupação, ampliando a abrangência do conceito. 

Ao analisar a proposta de Lynch, Moraes (2018, p. 22) diz que o autor vê na 

exclusão ligada às wastelands, “lugares onde é possível se ver livre da pressão do 

status, poder, propósito definido e controle estrito do positivismo da vida urbana”. 

São, então, espaços de oportunidades, de transformações e de liberdade. Nesse 

mesmo sentido Solà-Morales (1995) afirma que os vazios são espaços de memória, 

de identidade e de possibilidades para os habitantes de uma cidade – o ponto de 

partida de uma transformação urbana. Para analisar a “realidade construída e 

humana” da metrópole, o autor estabelece cinco categorias estruturantes: fluxos, 

contendores; habitação; mutação e, por fim, terrain vague.  

A própria concepção do termo terrain vague leva em consideração sua 

ambiguidade. A expressão terrain refere-se a uma “extensão de solo de limites 

precisos, edificável na cidade” (SOLÁ-MORALES, 1995, p. 125). Ponderando sobre 

sua utilização para designar porções maiores do território, o autor cita que a 

expressão “está ligada à ideia física de uma porção de terra na sua condição 

expectante, potencialmente aproveitável” (SOLÁ-MORALES, 1995, 126). Já o termo 

vague faz referência à noção de espaço “vazio, desocupado, mas também livre, 

disponível, descomprometido. Vazio, como ausência, mas também como promessa, 

como encontro, como espaço do possível, expectação” (SOLÁ-MORALES, 1995, 

p.126). Do mesmo modo como Lynch, Sòla-Morales evidencia o caráter expectante 

dos terrain vagues que, quando ligados aos seus próprios valores residuais, 

constituem espaços de identidade, de memória e de liberdade aos habitantes da 

cidade, como contraponto ao sistema urbano consolidado.  

                                            
 
20

“[...] in the form of vacant lots, boarded housing, junked cars and exausted slums.”Tradução da 
autora (LYNCH, 1990, p. 21). 
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Minock (2007), ao estudar os urban voids nas cidades pós-industriais 

americanas, faz uma distinção entre os vazios “intencionais” dos vazios “não 

intencionais” baseada na localização desses e da expectação de uso ou ocupação 

futura. Enquanto os vazios “intencionais” são áreas expectantes e bem localizadas, 

os “não intencionais” são áreas abandonadas, localizadas em bairros distantes e 

que não possuem nenhuma previsão de uso ou ocupação futura. Para Clemente 

(2012), enquanto os vazios “intencionais” estão ligados às estratégias projetuais 

anteriores ao momento de concepção dos espaços, os “não intencionais” estão 

ligados à decadência, ao abandono e à degradação de certas áreas. 

Na perspectiva sul-americana, Nora Clichevsky (2002) afirma que as tierras 

vacantes são resultados do funcionamento do mercado de terras, das políticas 

públicas e da atuação dos agentes privados, pois são tratados vazios expectantes, 

dependentes do processo especulativo, podendo ser então considerados vazios 

“intencionais”. Para a autora, a própria utilização do termo possui significados 

distintos para cada localidade e para cada um dos atores envolvidos no processo, 

sendo eles: os atores (legais ou ilegais), que produzem a terra urbana e a retém, 

aguardando uma futura valorização; os pequenos proprietários; os proprietários das 

áreas rurais; e o Estado e outras instituições públicas.  

Somando à concepção dos vazios “intencionais”, Tranick (1986 apud 

CLEMENTE, 2012) os classifica em cinco categorias distintas: monumentos 

públicos; pátios internos e quintais; ruas e praças; parques e jardins; e espaços de 

passagem (Figura 3).  
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Figura 3 - Esquema de espaços cheios e vazios no meio urbano 

 

Fonte: Tranick (1986) apud Clemente (2012, p. 24). 
 

Atualmente, as novas abordagens teóricas se propõem a analisar o vazio 

mais à falta de uso do que à falta de ocupação que, para Moraes (2018) significam 

uma aproximação com a lógica lefebvreniana, onde o valor de uso da propriedade 

urbana deve se destacar do valor de troca, desde que o objetivo final seja o 

atendimento às necessidades sociais.  

Para Jorge (2007), na lógica do vazio como contraposição ao cheio, mais 

importante do que essa definição é a entre espaços “úteis” e “inúteis”. Segundo o 

autor “a verdadeira ausência não existe quando há falta de volume construído, mas 

sim quando a uma lógica consequente se sucede um lapso, uma falha ou uma 

ausência” (JORGE, 2007, p.3). Logo, em uma cidade construída a partir de “regras” 

e “exceções”, os vazios são as exceções, pois representam uma quebra na 

coerência urbana. Sobre o tema, Clemente (2012, p. 26) afirma que: 

[...] determinados “vazios” constituem espaços inúteis, do ponto de vista da 

ocupação física, por serem uma interrupção à regra do “cheio”. Esse caráter 

de inutilidade dos vazios se dá quando o espaço não tem uso, nem função 

prática; é o caso dos vazios urbanos e dos espaços intersticiais. Da mesma 

forma, o “cheio” pode constituir-se uma exceção quando não tiver utilidade 

ou coerência com a morfologia, e o “vazio”, mesmo sendo sempre à 

exceção à massa, pode ter utilidade, caso possua uso, função e participe da 

formação da imagem da cidade.  
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A Figura 4 exemplifica a proposta de Jorge (2007): 

 
Figura 4 - Regra/Exceção, Cheio/Vazio 

 

Fonte: Jorge (2007) apud Clemente (2012, p. 24). 
 

Assim, cheios inúteis são os espaços edificados e sem uso, os vazios úteis 

são aqueles que participam da formação da imagem da cidade21, e os vazios inúteis 

são aqueles que não possuem ocupação e uso e que não contribuem para a 

imagem da cidade. 

Para atingir os objetivos propostos na pesquisa, propõe-se definir os vazios 

urbanos como espaços em situação de vacância, não utilizados ou subutilizados, 

localizados dentro da malha urbana consolidada, não concebidos como espaços 

livres e públicos, ocupados ou não, que não exercem plenamente sua função social 

e que simbolizam a possibilidade de transformação do espaço onde se inserem. 

Com base no conceito supracitado, o próximo tópico irá expor como o 

mercado imobiliário se utiliza dos vazios urbanos como estratégia de retenção de 

                                            
 
21

 Kevin Lynch (1980) identificou cinco elementos estruturadores do espaço urbano, que auxiliam na 
percepção do mesmo pelas pessoas, sendo eles: caminhos, limites, bairros, pontos nodais e 
marcos. 
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terras, favorecendo a especulação imobiliária e reduzindo o acesso ao mercado 

formal de terra às camadas mais vulneráveis da sociedade. 

 

3.2 VAZIOS URBANOS COMO RESERVA ESPECULATIVA 

A criação e a expansão dos vazios urbanos no tecido urbano nas cidades é, 

via de regra, relacionada ao processo especulativo, se apresentando como causa e 

consequência da especulação imobiliária.  

Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, onde a problemática 

dos vazios urbanos e o esvaziamento de áreas dotadas de infraestrutura foi 

acompanhada de um processo de espraiamento sustentado pela disseminação do 

padrão suburbano de urbanização – notadamente direcionado para as classes alta e 

média da população (KIEFER, 2003 apud OJIMA, 2007) - a problemática dos vazios 

urbanos atingiu a América Latina, como expõe Smolka (2002), de forma dramática e 

despreocupada.  

Amparada pelo livre curso das forças de mercado, a urbanização sul-

americana tem fomentado a proliferação de áreas vazias muitas vezes em locais 

equipados com grande oferta de equipamentos e serviços, enquanto exclui 

espacialmente parte de um volumoso contingente populacional para áreas com 

ineficiência na provisão de infraestrutura. Segundo o autor, essa contradição “reflete 

para muitos a crueldade de uma lógica econômica em que a existência de recursos 

não é condição suficiente em si para servir aqueles que precisam dele” (SMOLKA, 

2002, p. 17).  

Sobre a contradição imposta pelos vazios urbanos Nora Clichevsky (2002 p. 

1), sustenta que: 

Do ponto de vista socioespacial, a existência de terras vagas define, em 

parte, as formas de expansão urbana e os consequentes problemas de 

baixas densidades, o que implica custos mais elevados para fornecer 

infraestrutura, e, por outro lado, a existência de uma quantidade de 

infraestrutura instalada não utilizados, além dos problemas derivados de 

grandes tempos e custos de transporte. Expressa, portanto, irracionalidade 

em termos sociais e iniquidade em relação à apropriação privada dos 
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benefícios socialmente produzidos. Quando há uma quantidade de terra não 

utilizada, toda a sociedade deve manter investimentos de custos 

extremamente altos em infraestrutura e serviços, bem como sua gestão 

administrativa. 

Na cidade-mercadoria, a produção e a reprodução dos vazios urbanos têm 

sido, quase que exclusivamente, atribuída à ação da especulação imobiliária. Nesse 

contexto, o surgimento dos vazios aconteceria a partir da prerrogativa dos 

proprietários de se apoderarem do “bônus” da valorização imobiliária através da 

retenção de áreas, na expectativa de um aumento do valor da terra. Dessa forma, os 

agentes proprietários privatizam para si as riquezas urbanas, imobiliárias e 

financeiras através de relações sociais de exploração e espoliação. Além disso, 

criam áreas urbanas inacessíveis à maior parte da população ao aliar o interesse 

especulativo à “necessidade de estocagem de terra por parte dos capitais ligados à 

produção imobiliária” (GONÇALVES, 2002, p. 41; SMOLKA, 2002; TONE, 2005).  

Beltrame (2013) vê na reserva especulativa uma expressão de poder ao 

impor o paradoxo: vazios urbanos versus escassez de imóveis urbanos – fato que 

pode ser comprovado no caso brasileiro do número de imóveis vazios e o número de 

famílias sem moradia, como anteriormente citado. A origem da reserva se dá no 

direito de propriedade privada, no uso e no gozo de acordo com os interesses do 

proprietário que engloba, além dos imóveis vacantes aguardando valorização, o 

estoque de imóveis já edificados que, de acordo com o seu valor de venda ou de 

locação, seleciona a clientela e aprofunda os abismos de segregação socioespacial. 

Esses imóveis têm, para o proprietário especulador, apenas valor de troca, e não de 

uso. Do mesmo modo, a autora relata que: 

A existência e a permanência de vazios urbanos favorecem uma lógica de 

valorização que é capaz de prover a si mesmo: vazios urbanos impactam na 

oferta de imóveis frente a uma demanda crescente, favorecendo o 

lançamento de loteamentos periféricos que valorizam as áreas estocadas e 

propiciam a instalação de novas reservas especulativas nesses recém-

lançados empreendimentos (BELTRAME, 2013, p. 123).  

Em síntese, Ebner (1999) relaciona com os principais prejuízos à existência 

dos vazios urbanos: o encarecimento dos serviços e da infraestrutura urbana; o 

aumento das distâncias a serem percorridas pela população no seu dia a dia; o 
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aumento do preço dos terrenos decorrente escassez de lotes à venda; a segregação 

socioespacial da população de menor renda; e os problemas ambientais.  

Para Gonçalves (2002, p. 122), a especulação atua de maneira nociva ao 

reproduzir a escassez da terra urbana, ao mesmo modo que preserva os vazios 

urbanos, fazendo com que “a terra continue concentrada e que o mercado legal de 

terras no Brasil continue altamente excludente”.  

Muitos autores apontam a criação de um imposto confiscatório sobre a renda 

fruto da especulação imobiliária como uma das formas de garantir o retorno social. 

Mas não se pode generalizar, pois nem todos os vazios urbanos são frutos da 

retenção especulativa. Smolka (2002) aponta que uma parcela dos vazios existe por 

consequência de problemas legais e ambientais, dentre outros. 

A introdução do princípio da Função Social da Propriedade, como já 

supracitado, é considerada por Dittmar (2006, p. 27) “uma revolução na propriedade 

urbana, uma vez que o imóvel deixará de ser uma forma de acumular riquezas”. 

Para Cardoso (2012, p. 20), a própria sanção da Constituição Federal de 1988 

representa um “reconhecimento legal da condenação às práticas especulativas, que 

mantém à margem do desenvolvimento urbano áreas à espera de valorização”.  

Ao promover a reativação desses lotes e construções vacantes, entendidos 

dentro de um contexto urbano de transformações permanentes, buscava-se 

também colaborar para a minimização das desigualdades sociais e 

espaciais e para a construção de uma nova sociedade urbana. No entanto, 

a prática da inserção e operação desses instrumentos se mostrou mais 

frágil do que o esperado, tendo sido o maior entrave constatado a ausência 

de regulamentação dos preceitos constitucionais (TEIXEIRA, 2010, p. 2). 

O reconhecimento dos vazios urbanos como um problema coletivo é 

amplamente debatido pelo Estatuto da Cidade, que preconiza a busca pela 

eficiência do espaço urbano ao fomentar a utilização das áreas já dotadas de 

infraestrutura e equipamentos em detrimento às áreas de expansão urbana, além de 

incentivar o acesso ordenado e justo à cidade. O novo marco legal deu ao poder 

público maior controle para induzir e regular as transformações do espaço urbano, a 

partir do instrumento chave da política urbana nacional: o Plano Diretor Municipal. 
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Dentre os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades, alguns versam 

diretamente sobre a temática dos vazios urbanos, sendo eles: 

a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo e desapropriação com 

pagamento em títulos (Seção II, III e IV, Art. 5 a 8) - essas são 

possibilidades de um plano diretor privilegiar a utilização de vazios urbanos 

para o atendimento de necessidades emergenciais da população. Esses 

instrumentos partem do pressuposto de que os vazios em áreas dotadas de 

infraestrutura pública têm caráter especulativo. Os terrenos vazios ou 

subutilizados que se localizarem em áreas cuja urbanização e ocupação for 

prioritária, devem ser adequadamente ocupados. Por meio do instrumento 

da edificação compulsória, pode-se estabelecer um prazo para o loteamento 

ou construção das áreas vazias e caso o proprietário não cumpra esse 

tempo, será penalizado pelo IPTU progressivo, podendo, em último caso, o 

imóvel ser desapropriado; 

b) operações urbanas consorciadas (Seção X, Art. 32, §1º) - a operação 

urbana consorciada consiste em um conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos 

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, 

com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Assim, a operação 

urbana é um tipo particular de intervenção, de iniciativa pública ou privada, 

mas preferencialmente conduzida por critérios de interesse coletivo, voltada 

para a transformação estrutural do espaço urbano existente e que envolve, 

concomitantemente, o capital de investimento público e privado. O objetivo 

fundamental do instrumento é viabilizar intervenções de maior escala, em 

atuação concertada entre o poder público e os diversos atores da iniciativa 

privada. A implementação do instrumento deve ser decorrência da 

estratégia preestabelecida no plano diretor identificando-se as áreas onde 

se quer alcançar mudanças. Deve-se elaborar um plano de operação 

urbana consorciada, baseada no plano diretor, contendo: programa básico 

da ocupação, programa de atendimento econômico e social para a 

população diretamente afetada pela operação, estudo prévio de impacto de 

vizinhança, contrapartida a ser exigida e representação da sociedade civil 

no controle compartilhado da operação; 

c) direito de preempção (Seção VIII, Art. 25 a 27) - conceitualmente é um 

instrumento que dá a preferência ao poder público na compra de imóveis de 

seu interesse, que, a partir do plano diretor, deve definir a área onde esse 
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direito pode incidir, sendo critérios básicos para a definição de áreas para 

projetos de regularização fundiária, para implantação de equipamentos 

comunitários, espaços públicos e de lazer e para preservação ambiental. O 

objetivo básico do instrumento é facilitar a aquisição, por parte do poder 

público, de áreas de seu interesse para a realização de projetos específicos, 

podendo estar incluídas as áreas de vazios urbanos (DITTMAR, 2006 p. 27-

29). 

Os Planos Diretores deveriam conter as ações e orientações para assegurar 

a função social da cidade e da propriedade, seja ela privada ou pública, além dos 

objetivos e estratégias para o desenvolvimento e para a reorganização territorial do 

Município, a partir da utilização dos instrumentos da política urbana.  

O foco municipalista na busca pela sustentabilidade urbana trazida pelo 

Estatuto das Cidades é questionado por diversos autores. Larangeira (2004) cita que 

os Planos Diretores e as demais leis de regulação do espaço urbano, em muitos 

casos, são inconsistentes, elitistas e excludentes, impedindo a correta aplicação dos 

instrumentos do Estatuto das Cidades. 

Em 1999, Ermínia Maricato já diagnosticava as limitações municipais na 

execução eficiente da legislação urbanística devida “a uma estrutura de poder 

fortemente estabelecida nas mãos dos proprietários de terras e imóveis” 

(MARICATO, 1999 apud LARANGEIRA, 2004). 

Descentralizar a gestão do uso do solo sem estabelecer uma organização 

do Estado que permita a coordenação de políticas entre níveis de governo e 

setores e uma capacidade local instalada para viabilizar a implementação 

de uma estratégia urbanística de longo prazo é condenar a prática de 

planejamento urbano local a um exercício retórico que, assim como em 

outros vários corpus normativos, funciona no mesmo registro da 

“ambiguidade constitutiva”: trata-se de uma lei que pode ou não ser 

implementada, a depender da vontade e capacidade do poder político local 

de inseri-la no vasto campo das intermediações do sistema político. 

(ROLNIK, 2009, p.45-46) 

Villaça (2005) apresentou um estudo sobre a “ilusão” dos Planos Diretores. 

Ao confrontar as políticas urbanas adotadas pelos sucessivos prefeitos de São 

Paulo com a legislação urbana, o autor percebeu a existência de um abismo entre a 



85 
 

prática da administração municipal se comparados ao discurso dos Planos Diretores 

e Planos Regionais. Da mesma forma, para Rolnik (2009, p. 47-48): 

O avanço da Reforma Urbana no Brasil carece, portanto, além da tessitura 

de uma nova gramática política alicerçada no fortalecimento de espaços de 

exercício da democracia direta e controle social – eixos tradicionais de sua 

agenda –, da formulação de um projeto de reforma política e de 

desenvolvimento do atual modelo federativo de governo e gestão urbana, 

elementos fundamentais para a consolidação da democracia plena no país.  

Apesar do papel relevante na política urbana e, por consequência, no 

controle e na inibição dos vazios urbanos, a aplicação dos Planos Diretores e dos 

instrumentos do Estatuto das Cidades é um desafio técnico e institucional resultante 

da incapacidade de articulação política na elaboração e na gestão das políticas 

urbanas.  

Um estudo de 2007 elaborado pelo CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) mostrou que apenas 14,9% dos Planos Diretores 

elaborados após a sanção do Estatuto apresentavam ações relacionadas à 

problemática dos vazios urbanos, e apenas 3,4% apresentavam ações de mitigação 

da especulação imobiliária (FIGUEIREDO, 2009). A pesquisa expõe que ainda não 

há uma correspondência nos Planos que possibilite a aplicabilidade dos 

instrumentos do Estatuto das Cidades. 

Como exemplo, desde o Plano Estratégico de 1992, o Município de São 

Paulo prevê o acesso à terra urbanizada para a população de baixa renda através 

de diversos mecanismos e instrumentos, entre eles a Zona Especial de Interesse 

Social 3 (ZEIS 3), que são “áreas com predominância de terrenos ou edificações 

subutilizadas situados em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e oferta 

de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza (PMSP, 2002, 

apud GATTI, 2015, p. 34) Para Gatti (2015), o estabelecimento das ZEIS 3 é uma 

possibilidade de reversão das desigualdades sociais e de garantir o acesso e a 

permanência da população de menor renda em Áreas Centrais, pois: 

Considera o direito à moradia da população de baixa renda não apenas em 

áreas periféricas, através da regularização fundiária, mas no centro 

expandido da cidade, em áreas dotadas de infraestrutura e atraentes para o 
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mercado imobiliário, configurando-se como o principal estímulo à produção 

de habitação de interesse social e o repovoamento das áreas centrais. 

Todavia, segundo a autora, a implementação e a regulamentação das ZEIS 

3 foram marcadas por uma série de entraves que barra a plena utilização do mesmo. 

Segundo Nobre (2017), a principal dificuldade na implementação das ZEIS 3 é o 

desinteresse do mercado imobiliário e sua reação negativa à mescla social proposta 

pelo instrumento. O mercado imobiliário, ao perceber a possibilidade da inclusão da 

população de menor renda nas áreas consolidadas, conseguiu sustar o Poder 

Público de forma a inviabilizar a implantação de tal instrumento, que seria um 

importante recurso na luta a favor ao direito à cidade. 

Diante dessas constatações, percebe-se que, apesar da previsão legal de 

instrumentos que possibilitem a mitigação de vazios urbanos frutos da especulação 

imobiliária, a implantação destes por hora é difícil. A pauta da Reforma Urbana 

atravessa, até os dias de hoje, um bloqueio de exequibilidade, muito pela deficiência 

da estruturação da administração, como da força do mercado imobiliário, que 

assumiu um papel determinante no processo de produção da cidade. No tópico a 

seguir serão analisados os ganhos sociais e econômicos da implantação de 

empreendimentos de habitação de interesse social em vazios urbanos. 

 

3.3 PERSPECTIVAS DE OCUPAÇÃO DOS VAZIOS URBANOS COM 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

O processo de esvaziamento das áreas centrais somado ao crescimento 

urbano espraiado, com baixas densidades e com a existência de espaços 

intersticiais vacantes frutos da especulação imobiliária é um fenômeno muito 

presente nas cidades e questiona os desequilíbrios e as desigualdades no acesso à 

terra urbana, aprofundando cada vez mais os problemas de segregação 

socioespacial e os impactos das práticas do mercado imobiliário na vida da 

população urbana (LARANGEIRA, 2004). Nesse sentido, Bidou-Zachariasen (2006, 

p. 13) afirma que: 

Desde há alguns anos, as áreas centrais começaram a ser vistas 

pelo governo federal e pelos governos municipais como locais de 
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oportunidades para a geração de atividades e receitas, assim como 

produção habitacional. O discurso atual da reabilitação mistura 

motivações e propostas diversas, que incluem a requalificação 

(incluindo a recuperação do patrimônio, atração de novos tipos de 

atividades e moradores, melhoria ambiental), o repovoamento 

(inclusive como contraponto à expansão urbana) e, mais 

recentemente, os projetos integrados que aproveitam grandes 

terrenos públicos junto às orlas marítimas ou fluviais. Em muitas 

cidades, a permanência e promoção da moradia social está prevista, 

mas faltam instrumentos urbanísticos e linhas de financiamento que 

garantam o atendimento na escala necessária. 

A necessidade de aperfeiçoar, ou até mesmo desenvolver políticas e 

instrumentos de combate aos vazios urbanos e ao esvaziamento é um consenso 

mesmo em locais onde a produção social da cidade, a legislação e as realidades 

socioeconômicas são extremamente diferentes da prática brasileira.  

No contexto internacional, são inúmeros os casos de que a ocupação dos 

vazios e áreas esvaziadas resultou em processos de gentrificação. Diversas cidades 

optaram por políticas de revitalização ou requalificação das áreas esvaziadas 

através de grandes projetos urbanos de grande escala sem a preocupação com o 

uso habitacional, como Berlim, Boston e Baltimore (SILVEIRA; VAZ, 2012). Em 

outras, a requalificação das áreas esvaziadas foi acompanhada de financiamentos 

para a aquisição de moradia que permitiram a inserção de famílias de classe média 

e alta aos bairros recém-requalificados, como no caso de Lyon, Nova Iorque, 

Barcelona e Bruxelas, mas não a inclusão das famílias pobres (BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006).  

No Brasil, ao analisar as requalificações das áreas centrais, Vargas e 

Castilho (2015) relataram a existência de duas vertentes de intervenções em curso: 

a primeira, com a inserção da preocupação com a melhoria das condições de vida 

da população já residente, o reforço da identidade cultural e buscam, 

prioritariamente, fomentar atividades econômicas que dinamizem as áreas centrais 

onde se inserem, como no Rio de Janeiro, Aracaju e Porto Alegre; e a segunda, que 

busca a inserção de seus lugares na rota internacional de turismo a partir da 

execução de grandes projetos arquitetônicos, como no caso de Fortaleza, e de 

restauração do patrimônio cultural, como em São Luís. Em muitas das intervenções 

nacionais a desconsideração das demandas da população local é um fator 



88 
 

preocupante, pois pode culminar tanto na apropriação indevida da intervenção, 

como na subutilização dos espaços - o que pode acentuar ainda mais o 

esvaziamento das áreas centrais. 

Ainda é tímida aproximação entre as intervenções das áreas centrais das 

cidades brasileiras com a temática habitacional. O foco na diversidade cultural e no 

fortalecimento do comércio das áreas centrais busca, mesmo que veladamente, 

atrair famílias de maior poder aquisitivo para as áreas reabilitadas, justamente para 

que a imagem destas áreas degradadas se transforme e novas dinâmicas sociais e 

econômicas se instalem (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006; VARGAS; CASTILHO, 

2015). 

Contudo, as possibilidades de requalificação das áreas centrais e de 

ocupação dos vazios urbanos a partir de políticas habitacionais voltadas à 

população de menor renda podem significar o início de um novo processo, com a 

abertura de inúmeras oportunidades significativas tanto para o planejamento urbano 

como para a preservação de sua história. Conforme expõe Fortuna (1995, p. 2): 

A cidade e o seu centro, perderam a plenitude de sua 

plurifuncionalidade, ao mesmo tempo em que se foram 

especializando quanto às suas funções e ao seu tecido social. Essa 

perda do dinamismo na cidade traduziu-se, gradualmente, na perda 

do anterior fulgor do seu centro e na sua transformação na área mais 

velha, mais pobre e mais decadente do conjunto urbano. Este é por 

um lado da dualidade dos centros das cidades: de um lado a 

regeneração, do outro a decadência. Uma e outra trazem consigo 

marcas sociais indeléveis. Por isso o centro torna-se violentamente 

fracionado, do ponto de vista social. Aquilo que numa primeira 

análise poderia surgir aos nossos olhos como uma mera composição 

ou fratura social tende, numa perspectiva mais fina, a revelar-se 

como marca efetiva de segregação estrutural e de exclusão social. O 

acentuar dos sistemas de decadência dos centros urbanos é, em si, 

um sinal de marginalização social. O planejamento das cidades, se 

não estiver atento a estas situações há de contribuir, perversamente, 

para que se concretize esse mau presságio: viver no centro da 

cidade pode equivaler a ser-se socialmente excluído e segregado. 

Planejar uma cidade não é uma tarefa fácil, estimando o grande número de 

atores, fatores e demandas envolvidas no processo. Apesar disso, é primordial 

reconhecer as diferentes situações em que se estabelecem os vazios urbanos, 

identificando, inclusive, as potencialidades de sua utilização. Um dos principais 
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aspectos que deve ser analisado é a demanda social, já que a situação de vacância 

pressupõe a oportunidade de (re)orientar o crescimento e o desenvolvimento das 

cidades através da incorporação de novos usos, novos programas de 

desenvolvimento e planos de reabilitação.  

Muitos autores relatam os perigos da expansão urbana desenfreada e da 

existência de vazios urbanos no tecido urbano das cidades. Nesse contexto, Milton 

Santos relatou que: 

[...] As cidades são grandes porque há especulação e vice-versa; há 

especulação porque há vazios e vice-versa; porque há vazios e as cidades 

são grandes. O modelo rodoviário urbano é fator de crescimento disperso e 

do espraiamento da cidade. Havendo especulação, há criação mercantil da 

escassez e o problema do acesso à terra e à habitação. Mas o déficit de 

residências também leva à especulação e os dois juntos conduzem a 

periferização da população mais pobre e, de novo, ao aumento do tamanho 

urbano [...] Assim, um primeiro momento do processo especulativo vem com 

a extensão da cidade e a implantação diferencial dos serviços coletivos [...] 

(SANTOS, 2002, p. 96) 

Em 1997, Richard Rogers adotou o conceito de “Cidade Compacta” como 

um contraponto ao espraiamento das cidades. Para o autor: 

Além da oportunidade social, o modelo de “cidade densa‟ pode trazer 

benefícios ecológicos maiores. As cidades densas, através de um 

planejamento integrado, podem ser pensadas tendo em vista um aumento 

de sua eficiência energética, menor consumo de recursos, menor nível de 

poluição e, além disso, evitando sua expansão sobre a área rural. Por estas 

razões, acredito que devemos investir na ideai de “cidade compacta” – uma 

cidade densa e socialmente diversificada onde as atividades econômicas e 

sociais se sobreponham e onde as comunidades sejam concentradas em 

torno de uma unidade de vizinhança. (ROGERS, 2001, p. 17) 

A Cidade Compacta de Richard Rogers é um entrelaçado de vizinhanças 

crescidas em torno dos centros de atividades sociais e comerciais, com fácil 

integração ao sistema de transporte público e aos serviços urbanos disponíveis, em 

um padrão policêntrico de desenvolvimento. Para o autor, a característica mais 

importante da proposta é a garantia de que o trabalho, o serviço e a moradia fiquem 

ao alcance da comunidade, evitando deslocamentos desnecessários e integrando os 
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habitantes à vida urbana. A Figura 5 demonstra a integração entre as atividades 

humanas proposta por Roger. 

 
Figura 5 - Funcionalidades urbanas nos núcleos compactos e de uso misto 

 

Fonte: Rogers (2001, p. 39). 
 

O aumento da densidade nas áreas centrais, para o autor, coordenada com 

a intensificação dos usos urbanos, o reaproveitamento e reabilitação de edifícios 

abandonados podem trazer os seguintes benefícios: diminuição do número de 

viagens motorizadas; facilitação do uso do transporte sustentável, através de 

viagens a pé ou de bicicleta; uso eficiente do solo urbano; diminuição dos gases do 

efeito estufa; melhor acesso à infraestrutura urbana; diminuição da expansão 

urbana; e diminuição do risco de urbanização de áreas de preservação ambiental 

(ROGERS, 2001). 

Dessa forma, as possibilidades de ocupação dos vazios urbanos, 

principalmente os localizados as áreas centrais – visto que são áreas amplamente 

dotadas de infraestrutura, a partir de políticas habitacionais podem significar o início 

de um novo processo, pois, como Santos (1987, p. 115) afirma “morar na periferia é 

condenar duas vezes à pobreza”, tanto a pobreza gerada pelo modelo econômico, 

que segmenta o mercado de trabalho e as classes sociais, como a pobreza gerada 

pelo modelo territorial, que ao segregar a população, reduz o acesso das camadas 

populacionais mais pobres às benesses urbanas. Para Clicheviski (2002, p. 3): 

Em um momento em que o planejamento e a gestão urbanos estão sendo 

repensados, a terra desocupada poderia assumir um papel importante para 

todos os setores sociais, de acordo com as políticas que o Estado 
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implementa: para os excluídos, significaria um lugar para morar; para os 

setores médios, abriria possibilidades para áreas verdes, equipamentos, 

recreação, etc.; para os investidores na cidade, forneceria acesso à terra 

para novos usos emergentes; para o Estado que vende terras, ofereceria a 

possibilidade de obter renda em um momento de ajuste fiscal; para a cidade 

como um todo constituiria uma reserva para garantir a sustentabilidade e 

racionalidade do capital social incorporado não utilizado. 

Nesse mesmo sentido, Clemente (2012, p. 102) afirma que: 

O estoque de imóveis subutilizados e vazios das áreas centrais afronta à 

demanda por habitação crescente nas cidades brasileiras e, principalmente, 

à política de ocupação das zonas periféricas das cidades, nas quais se 

verifica o embate entre as baixas densidades, o alto custo da infraestrutura 

e o desprovimento de equipamentos de serviços, itens disponíveis nos 

centros históricos que constituem espaços com grande potencial e são 

paradoxalmente, subutilizados. 

Nos anos 90, em meio às discussões sobre a requalificação dos centros 

urbanos, surge em São Paulo um movimento que debatia a ausência de moradia e 

os problemas decorrentes da habitação social nas franjas urbanas. Nos anos 

seguintes, surgem novos atores e movimentos22 que fortaleceram o questionamento 

sobre a carência de moradia e o imenso desperdício social representado pelos 

vazios urbanos. Logo, o movimento se expande para todo o território nacional, 

evidenciando que a preocupação ultrapassa as metrópoles e está presente em 

grande parte das cidades brasileiras (CARDOSO, 2012). 

Ao tratar dos instrumentos de política urbana para a reinserção social dos 

imóveis urbanos em situação de vacância visando especialmente à provisão de 

moradia popular, Furtado (2012, p.62) afirma que: 

Em suma, o maior entrave encontrado para a efetivação de forma mais 

ampla de programas de provisão de habitação de interesse social é a 

obtenção de terrenos adequados e disponíveis para a realização de projetos. 

Trata-se de um processo no qual embora exista a demanda e existam os 

                                            
 
22

 Em junho de 1991, a Arquidiocese de São Paulo organizou o primeiro Encontro de Cortiços da 
Pastoral da Moradia. Deriva desse evento o Movimento Unificado de Cortiços (MUC), que 
posteriormente se transforma na Unificação das Lutas de Cortiços (ULC), base dos seguintes 
movimentos: Movimento de Moradia do Centro (MMC) e Movimento Sem Teto do Centro (MSTC) 
(CARDOSO, 2012). 
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terrenos em áreas que já contam com adequada infraestrutura urbana e 

acessibilidade, a transação não pode concretizar-se devido aos problemas, 

de ordem física, jurídica e fiscal, que envolvem esses terrenos. 

Entre as alternativas de reinserção imobiliária apontadas pela a autora, e 

sintetizadas no Quadro 4, encontram-se instrumentos tributários, instrumentos 

advindos do Estatuto das Cidades e da Constituição Federal. A análise exclui 

especificidades encontradas em imóveis da União, imóveis do INSS e outras 

entidades públicas, cuja reinserção pode acontecer a partir de ferramentas 

específicas e são de responsabilidade de outros setores da administração pública.  

 
Quadro 4 - Alternativas de reinserção imobiliária 

I. Instrumentos tributários municipais de correção, sansão e incentivo 

 Via fiscal tradicional 

 

Cobrança de passivos tributários e 

inclusão na dívida ativa municipal. 

Problemas: 

 Legais (competência legislativa da atualização 

da planta de valores); 

 De natureza política (cultura patrimonial, terra 

como reserva de valor); 

 Dívidas de IPTU às vezes muito superiores ao 

valor dos imóveis; 

  Requer a institucionalização da Dação em 

Pagamento. 

 Instrumentos constitucionais de 

reinserção Constituição Federal1988, 

Art.182 – edificação/utilização 

compulsória, imposto predial 

progressivo, desapropriação com 

títulos da dívida pública. Consolidados 

pelo Estatuto da Cidade (2001) 

Dificuldades a superar:  

 Necessidade de regulamentação municipal; 

 Imprecisão na definição de subutilização; 

  Morosidade do processo (etapas de aplicação 

do preceito constitucional); 

 Aprovação de títulos municipais pelo Senado 

Federal. 

II. Outras possibilidades 

 Estabelecimento de Operação Urbana Consorciada como plataforma de requalificação e 

reinserção imobiliária; 

 Programas de Locação Social e de Arrendamento Residencial; 

 Estabelecimento de Concessão Urbanística; 

 Reformatação das ZEIS para utilização como plataforma de reabilitação de áreas centrais; 

III. Mecanismos de Aquisição Municipal 

 Arrecadação por abandono Código Civil, art. 1276 

Art. 1.276. O imóvel urbano que o 

proprietário abandonar, com a intenção 

de não mais o conservar em seu 

patrimônio, e que se não encontrar na 

posse de outrem, poderá ser 

arrecadado, como bem vago, e passar, 

três anos depois, à propriedade do 

Município ou à do Distrito Federal, se 

se achar nas respectivas 

circunscrições. 

Observações: 

  Limitações para ação de maior envergadura; 

  Recomenda-se que o município ocupe os 

imóveis abandonados, para caracterizar a 

posse.  

 A “presunção absoluta” constante no 

instrumento merece ser objeto de debate 

público. 
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 Aquisição por Preempção Estatuto da Cidade, Artigos 25 a 27 

Art. 25. O direito de preempção confere 

ao Poder Público municipal preferência 

para aquisição de imóvel urbano objeto 

de alienação onerosa entre particulares. 

Observações:  
 Iniciativa do proprietário; 

 Para ser financeiramente interessante 

depende de estudo de viabilidade jurídica; 

 Não há ainda experiência consolidada de 

aplicação documentada. 

 Consórcio Imobiliário Estatuto da Cidade, Artigo 46 

Art. 46. O Poder Público municipal 

poderá facultar ao proprietário de área 

atingida pela obrigação de que trata o 

caput do art. 5º desta Lei, a 

requerimento deste, o estabelecimento 

de consórcio imobiliário como forma de 

viabilização financeira do 

aproveitamento do imóvel. 

Observações:  

 Iniciativa do proprietário; 

 Depende de recursos municipais e também de 

sua iniciativa no planeja mento e na execução 

de obras e serviços; 

 Utilização limitada, com foco em áreas de 

expansão ainda não atingidas pela valorização 

imobiliária. 

 Transferência do Direito de 

Construir 
Estatuto da Cidade, Artigo 5 

Art. 35. Lei municipal, baseada no 

Plano Diretor, poderá autorizar o 

proprietário de imóvel urbano, privado 

ou público, a exercer em outro local, ou 

alienar, mediante escritura pública, o 

direito de construir previsto no plano 

diretor ou em legislação urbanística 

dele decorrente [...]. 

Observações:  

 Vem sendo utilizado como substituto da 

desapropriação.  

 Tem gerado contradição coma aplicação da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir.  

 Potencialmente adequado para locação social 

e regularização de imóveis ocupados. 

 Desapropriação por Interesse 

Social 
Constituição Federal de 1988, Artigo 5, inciso XXIV 

Vantagens:  

 Instrumento tradicional presente e 

regulamentado em todos os municípios; 

 Iniciativa do município; 

  Permite ação massiva; 

 Aquisição discricionária: facilita 

regularização jurídico-registrária, 

exclusão das pendências fiscais e 

gravames. 

Principal dificuldade:  

 

 Vinculação de recursos orçamentários 

municipal; 

 O problema essencial na desapropriação para 

programas habitacionais de cunho social é na 

verdade um descompasso de fluxo de caixa. 

Fonte: Adaptado de Furtado (2012). 
 

De acordo com as possibilidades, Furtado (2012, p. 65) afirma que a 

“desapropriação é potencialmente o melhor caminho para responder ao problema”, 

sendo esta uma ferramenta de uso exclusiva do Poder Público. Porém, para tanto, é 

necessário que sejam criados mecanismos para que as dificuldades operacionais do 

processo de desapropriação sejam suplantadas. Vide a exigência da Lei de 

Responsabilidade Fiscal de que a administração pública destine recursos 

orçamentários como condição para dar início ao processo de desapropriação e, 
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tendo em vista a grande expressividade dos imóveis vacantes nas cidades 

brasileiras, pode-se afirmar que um dos principais entraves relacionados ao uso dos 

instrumentos possíveis para a reinserção dos imóveis vacantes para habitação de 

interesse social é financeiro. Apesar disso, a autora expõe que: 

É nesta situação que os municípios podem absorver o papel essencial de 

intermediar este processo, através da desapropriação de terrenos, por 

interesse social, para sua posterior oferta pública aos empreendedores 

imobiliários, após sua regularização jurídico-registrária. Deste modo, podem 

contribuir tanto com o setor da construção em obter terrenos disponíveis 

para esses projetos nas áreas centrais e periferias imediatas das cidades, 

assim como para os proprietários de terrenos nessas áreas em tornar seus 

terrenos disponíveis (FURTADO, 2012, p. 62). 

É importante ressaltar que, conforme visto anteriormente, as políticas 

públicas habitacionais não privilegiam a ocupação de vazios urbanos e mesmo com 

o Estatuto das Cidades e com as demais ferramentas supracitadas, foram poucos os 

municípios que conseguiram equalizar o déficit habitacional a partir da ocupação de 

imóveis vacantes, como visto na análise da taxa de vacância que, atualmente, já é 

superior ao número de famílias sem moradia. 

Hoje em dia, é mais importante do que nunca, que se quantifiquem e 

qualifiquem os vazios urbanos e vacância imobiliária das cidades, pois tais espaços 

mesmos podem abrigar uma quantidade considerável da população que atualmente 

não possui acesso à terra urbana. Da mesma forma, é necessário que a 

operacionalização das ferramentas de políticas urbanas seja adequada para 

possibilitar a integração com a política habitacional e evitar a expansão urbana 

desenfreada.  

A possibilidade de viabilizar a implantação de empreendimentos de 

Habitação de Interesse Social nos vazios urbanos é uma maneira de assegurar dois 

direitos fundamentais frequentemente usurpados das famílias de menor renda: o 

direito à moradia e o direito à cidade. O Estado - em todos os seus níveis de 

governo – ao mesmo tempo em corrobora para a segregação socioespacial através 

de suas ações, é o agente responsável pela articulação entre a Política Urbana à 

Política Habitacional, podendo reverter a lógica especulativa das cidades, tornando o 

espaço urbano mais democrático, plural e sustentável. 
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3.4 SÍNTESE CONCLUSIVA 

A discussão sobre os limites e as potencialidades da ocupação dos vazios 

urbanos não é uma tarefa fácil, considerando a centralidade da especulação 

imobiliária na produção do espaço urbano capitalista. Como visto, a produção dos 

vazios urbanos é resultado da soma de fatores que foram decisivos para a crise 

urbana vivida atualmente: a expulsão da população de menor renda para as áreas 

periféricas, a saída da Elite das áreas centrais, as facilidades promovidas pelo 

transporte individual, e a falta de integração entre as políticas habitacionais e com os 

aspectos locacionais das moradias. 

O surgimento de novas áreas, dissociadas de políticas urbanas adequadas, 

acarretou no desperdício da infraestrutura já instalada e na proliferação de vazios 

urbanos, com fins altamente especulativos. Os vazios tornaram-se uma maneira de 

capitalizar a renda da terra pelo monopólio da mesma, uma vez que a exclusividade 

da posse dessas áreas resulta em uma notória valorização. Esse processo tem 

papel crucial na precarização das condições de vida da população de menor renda e, 

no próximo capítulo, é essa a discussão que será aplicada ao Município de Ponta 

Grossa.  
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4 PONTA GROSSA E A OCUPAÇÃO DE VAZIOS URBANOS EM ÁREA 

CENTRAL COM HIS 

No Município de Ponta Grossa, a segregação socioespacial é de tal maneira 

marcante que um observador desatento pode circular pela área urbana consolidada, 

percorrendo vilas e cruzando bairros, e dificilmente encontrará moradias populares e 

ocupações irregulares. No entanto, ao percorrer seu trajeto, avistará inúmeras áreas 

vazias - entre chácaras, glebas e lotes – onde ainda persistem resquícios de 

atividades rurais. Um observador mais atento poderá até perceber as nuances entre 

a cidade legal e a cidade ilegal ao enxergar as várias habitações que ocupam as 

margens dos fundos de vale, da ferrovia e das rodovias que interrompem e 

segmentam o espaço urbano do Município. Porém, apenas um observador dedicado 

chegará até os conjuntos habitacionais de interesse social, principalmente aos 

empreendimentos do PMCMV. Não porque eles sejam escassos e não porque eles 

sejam de pequena escala. A invisibilidade das habitações de interesse social 

acontece porque estas estão a longas distâncias das áreas consolidadas da cidade. 

A população ponta-grossense de baixa renda nunca teve acesso à moradia 

bem localizada, muito pelo contrário, sempre teve apenas duas opções habitacionais 

principais: ou ocupava as áreas ambientalmente frágeis e áreas particulares 

vacantes, ou adquiria uma moradia localizada nas franjas urbanas através de 

programas habitacionais.  Através da construção de fronteiras físicas e simbólicas 

que “separam, nivelam, hierarquizam ou, numa palavra, ordenam as categorias e os 

grupos sociais em suas mútuas relações” (ARANTES NETO, 2000, p. 106), 

consolidaram-se as dificuldades de acesso da população de menor renda à 

habitação bem localizada, que impedem a moradia adequada, com qualidade de 

vida urbana e com o provimento de equipamentos urbanos (educação, saúde, 

cultura, lazer, transporte), serviços públicos e acesso ao emprego.   

Nesse mesmo contexto, entre os cinco maiores municípios do Paraná, Ponta 

Grossa é o Município com maior índice de vacância imobiliária em sua área central 

(MARTINS; POLLI, 2018). Essa discrepância ainda é mais significativa quando 

somada ao crescente déficit habitacional municipal, que hoje totaliza 17.481 famílias 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2018).  
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Com um índice de desigualdade interpessoal de renda23 igual a 0,57 (IPEA, 

2010), Ponta Grossa é um Município que possui 311.611 habitantes, e localiza-se na 

região sul do Brasil - distante a apenas 111 km da capital do Estado, Curitiba 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). A extensão 

territorial do Município é de aproximadamente 2.112,6 km², segundo informações do 

Plano Diretor de Ponta Grossa de 2018. De acordo com o IBGE (2010), a densidade 

demográfica é de 150,7 habitantes por km².  

Por sua posição estratégia no território paranaense, o desenvolvimento 

econômico da cidade é esperado por muitos. Um recorte do jornal O Progresso, de 

1912, retrata esse discurso: 

Ponta Grossa é o centro do Paraná, incontestavelmente é o centro de sua 

vida comercial e industrial. Asseguram-lhes, fatalmente, essas qualidades 

preponderantes, a posição da cidade no mappa estadoal, o facto dela ser 

no futuro o ponto de partida de ramais ferroviários, ponto obrigatório de 

parada de trens, e ponto de cruzamento de importantes estradas de 

rodagem de penetração [...] Um dos segredos do progresso local, que 

transformou o burgo apagado de há dez anos atraz na urbs agitada e 

triumphal de hoje foi, indubitavelmente, a vontade energética e indomável 

do povo pontagrossense. Essa vontade poderosa é que vai fazendo 

surgirem os melhoramentos que outhorgarão à princeza dos campos o título 

incontestável de cidade ideal. (O PROGRESSO, 1912, apud, 

MONASTIRSKY, 1997, p. 56) 

A visão ufanista do crescimento de Ponta Grossa, delineado por diversos 

autores, mostra que o discurso de modernidade se relaciona com o “desejo de 

transição de uma sociedade conservadora, com padrões simples de vida, para uma 

sociedade com padrões modernos” (SOUZA, 2010, p. 144). Mas a busca constante 

pela modernidade, pelo desenvolvimento econômico e pelo crescimento da cidade 

tem seu preço: o espaço urbano foi sistematicamente capitalizado, em detrimento à 

população de menor renda, que é excluída e segregada em direção às franjas 

urbanas.  

                                            
 
23

 A desigualdade interpessoal de renda é medida pelo índice de Gini, que varia entre a perfeita 
equidade (0) e perfeita desigualdade (1). Em comparação, o índice médio das cidades brasileiras é 
de 0,51 (IPEA, 2010).  
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Todavia, engana-se quem acredita que esse é um processo recente. No 

mesmo ano de 1921, um recorte do jornal Diário dos Campos já indicava a situação 

da população mais desfavorecida: 

Em troca disso, que recebe? Nada ou quase nada, pois se quer ter ruas 

calçadas além de impostos que pagam, mais uma quota para calçamento. 

Não possui um logradouro político; não tem uma praça ajardinada; não sabe 

o que seja um mercado... Só tem sciencia dos impostos, só sabe que a 

receita que produz evapora-se de anno em anno com irregularidade 

(DIÁRIO DOS CAMPOS, 1921, apud SOUZA, 2010, p. 44). 

Para entender a Ponta Grossa de hoje, é necessário entender os processos 

que deram base à sua complexa organização. Portanto, a partir dos próximos 

tópicos, será apresentada a evolução da ocupação urbana em Ponta Grossa a partir 

das políticas habitacionais. Com isso, será possível verificar a indissociabilidade do 

fenômeno do espraiamento urbano com a produção habitacional de interesse social. 

A relação entre os temas mostra que, a produção do espaço urbano de Ponta 

Grossa está vinculada diretamente aos interesses capitalistas de acumulação e 

reprodução do capital através da renda da terra e esse processo acentua a 

desigualdade socioespacial. 

Ademais, será investigada a existência de vazios urbanos na área central de 

Ponta Grossa como forma de reserva especulativa, e a implicação dos mesmos no 

processo de expansão horizontal da cidade e de fragmentação do espaço urbano 

em áreas acessíveis e não acessíveis às camadas de menor renda. 

 

4.1 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO EM PONTA GROSSA A PARTIR DAS 

POLÍTICAS HABITACIONAIS 

Desde a fundação do Município, em 1862, a produção habitacional em Ponta 

Grossa privilegiou a localização periférica dos imóveis, não incentivando a produção 

de habitação de interesse social em áreas bem localizadas. Para entender tal 

fenômeno, é importante fazer um pequeno resgate contextual e histórico. 

O desenvolvimento do município se deu, desde o século XVII, pela sua 

posição geográfica privilegiada. O que hoje é conhecido como entroncamento 
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rodoferroviário teve início com os caminhos indígenas. Depois, a localidade se 

tornou um conveniente entreposto para os viajantes do Caminho das Tropas e, por 

fim, se transformou em polo ferroviário. Hoje, além de mantida a importância 

ferroviária, Ponta Grossa se tornou um ponto fundamental na circulação rodoviária 

do sul do país, seja pelo entroncamento de escala regional, seja pela infraestrutura 

que proporciona a circulação de pessoas e mercadorias. 

 
Figura 6 - Localização do Município e da área urbana de Ponta Grossa, Paraná 

 
Fonte: Nascimento; Matias (2011). 

 

Os primórdios da ocupação urbana de Ponta Grossa aconteceram, como em 

diversas outras cidades, a partir da Praça da Matriz durante do século XVII. O 

povoado cresceu gradativamente graças a povoação trazida pelos tropeiros devido à 

abundância de água e pasto disponíveis na região (CHAMMA, 1988).  

Nos anos de 1890, Ponta Grossa já era considerada polo da região dos 

Campos Gerais. Por esse motivo, somado ao cenário político favorável, o Município 

recebeu implantação da rodovia, que facilitaria o escoamento da produção agrícola e 

madeireira.  

A chegada da ferrovia, no final do século XIX, resultou em uma dinamização 

dos rumos da cidade e trouxe uma nova dimensão social. A partir daí, o contato com 

os grandes centros políticos e culturais do país determinou a Ponta Grossa a 
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“modernização” seu tradicional aspecto campeiro, que foi consolidado na primeira 

metade do século XX (CHAVES, 2001).  

A atração de fluxos populacionais para a área urbana de Ponta Grossa foi 

constante. Já no início do século XX a maior parcela da população residia na área 

urbana, como mostra a Tabela 4.  

 
Tabela 4 - População urbana, rural e total em Ponta Grossa, no período de 1870 a 1920 

Ano 
População urbana População rural População total 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

1870 1.490 23,0 4.990 77,0 6.480 100,0 

1900 3.550 42,6 4.785 57,4 8.335 100,0 

1920 12.035 59,7 8.136 40,3 20.171 100,0 

Fonte: Paula (1993) apud Nascimento (2008, p. 47). 
 

Nesse momento, foram instalados na área central alguns serviços públicos e 

infraestrutura urbana: redes de água e coleta de esgoto, linhas telefônicas, 

calçamento das vias, além da construção de hospitais, cinemas e teatros. Ponta 

Grossa era “a cidade mais próspera do interior paranaense, cujo futuro era 

vislumbrado como grandemente promissor” (GONÇALVES; PINTO, 1983, apud 

NASCIMENTO, 2008, p. 48). 

Paulatinamente o centro urbano de Ponta Grossa foi se adaptando às novas 

necessidades da população e passando por diversas transformações. O Centro, 

antigamente, era moradia das famílias abastadas do Município e concentrava os 

principais pontos de comércio e as principais instituições. Convém aqui salientar que 

a área central de Ponta Grossa é caracterizada pelos seus lotes estreitos e com 

acentuados desníveis. Com o crescimento urbano do Município, as famílias mais 

ricas foram, aos poucos, migrando para diferentes áreas, onde as dimensões dos 

lotes eram maiores e a topografia menos acentuada.  

Até os anos 40, o crescimento da cidade acompanhou o contexto nacional 

de urbanização e desenvolvimento econômico, resultado da disponibilidade de mão 

de obra, concentração de mercado, disponibilidade de matéria prima e um sistema 

de transporte eficiente para escoamento da produção. Entre as décadas de 1940 a 

1960, o crescimento populacional foi expressivo e a população urbana sofreu um 

acréscimo de 123%, como apresenta a Tabela 5.  
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Tabela 5 - População urbana, rural e total em Ponta Grossa, no período de 1920 a 2000 

Ano 

População urbana População rural População total 
Taxa de 

urbanização Absoluta 
Crescimento 

Relativo % 
Absoluta 

Crescimento 

Relativo % 
Absoluta 

Crescimento 

Relativo % 

1940 30.220 43,9 11.021 6,7 40.608 36,0 74,4 

1950 43.486 80,6 11.757 4,9 55.243 64,5 78,7 

1960 78.557 43,9 12.332 12,4 90.889 39,7 86,4 

1970 113.074 52,9 13.866 -1,2 126.940 47,0 89,1 

1980 172.946 28,2 13.701 -10,1 186.647 25,3 92,7 

1991 221.671 20,3 12.313 -43,7 223.984 16,9 94,7 

2000 266.683  6.933  273.616  97,5 

Fonte: Nascimento (2008, p. 48). 
 

Em meados da década de 1960, a instalação de um significativo parque 

industrial alavancou novamente o crescimento do Município que, em 1970, 

ultrapassou a marca de cem mil habitantes – quase 90% deles em solo urbano. 

Somado a isso, a modernização da agricultura e a mecanização do processo 

produtivo geraram um intenso movimento migratório dos trabalhadores do campo, 

que iam à Ponta Grossa em busca de novas oportunidades de trabalho. 

O Plano de Desenvolvimento Industrial de Ponta Grossa, aprovado em 1969, 

formalizou o processo de criação de um ambiente favorável para a implantação de 

indústrias no Município através de incentivos fiscais e da instalação de rede de 

infraestrutura na área do Distrito Industrial, criado no ano de 1971.  

O rápido crescimento populacional, combinado com a incapacidade do 

Poder Público em atender às crescentes demandas, resultou na ocupação do solo 

apoiada na área central e na formação de quatro núcleos periféricos (Uvaranas, 

Nova Rússia, Oficinas e Jardim Carvalho), como explicita a Figura 7. Segundo 

Scheffer (2011, p. 42), a expansão das atividades industriais “alterou o perfil da 

cidade na sua estrutura interna, com o investimento nas pavimentações asfálticas, 

construção de praças e melhorias da iluminação pública nos bairros”.  

Ao estudar a especulação imobiliária em Ponta Grossa, Nascimento (2008) 

vê na consolidação a infraestrutura nos bairros dos anos de 1950 a 1960 um marco 

importante. A veloz expansão urbana na época, até então sem precedentes, 

modificou o padrão de ocupação do espaço urbano, “repercutindo na estrutura 

socioespacial da cidade até a atualidade” (NASCIMENTO, 2008, p. 60).  
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Figura 7 - Mapa dos tipos de ocupação do solo na área urbana na década de 60 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018). 

 

Nesse mesmo momento, a Caixa de Habitação Popular do Estado do 

Paraná foi o primeiro órgão público a gerir a produção habitacional no Município. 

Entre 1952 e 1966, o órgão possibilitou a construção de mais de uma centena de 

moradias voltadas especificadamente a duas demandas sociais: os militares e os 

ferroviários, grupos sociais que possuíam grande prestígio na sociedade ponta-

grossense da época (SCHEFFER, 2017). As residências implantadas ficavam 

próximas às áreas de trabalho dos beneficiados, nos bairros de Uvaranas e Oficinas, 

favorecendo as condições de produção e reprodução do espaço urbano, e não 

atingiam a população de menor renda. 

Em 1966, durante a gestão do Prefeito Plauto Miró Guimarães foi criada a 

Companhia de Habitação de Ponta Grossa (COHAB-PG), órgão responsável por 

atender a demanda habitacional das classes mais populares e poderia “celebrar 

convênios e a contratar financiamento com o Banco Nacional de Habitação (BNH), 

ou com outras entidades de crédito e a tomar todas às providências necessárias 

para integrar o Município no Plano Nacional de Habitação” (PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 1965, p. 01). Contudo, a iniciativa foi 

inviabilizada economicamente pela falta de recursos federais, sendo vendida, em 

1969, para a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR).  

 
Tabela 6 - Conjuntos Habitacionais construídos pela COHAB-PG 

Nome Casas 
Distância da Área 

Central 
Ano 

Conjunto Habitacional 31 de Março 1.000 3,71 1967 

Conjunto Habitacional Operários do DER 31 4,4 1967 

Conjunto Habitacional Flávio C. Guimarães 72 4,5 1969 

Conjunto Habitacional Luiz G. P. da Cunha 100 3,2 1969 

Fonte: Stefaniak (2011, p. 158). 
 

Durante seus anos de funcionamento, através da gestão de militares, a 

COHAB-PG viabilizou a construção de 1.203 habitações de interesse social (Tabela 

6) como o Conjunto Habitacional 31 de Março (Figura 8), nomeado dessa forma 

como homenagem ao golpe militar de 1964. A localização do empreendimento na 

área urbana é demonstrada no Apêndice A do trabalho. 

 

Figura 8 - Conjunto Habitacional 31 de Março 

 

 

Fonte: Antigamente em Ponta Grossa (2018). 
 

A produção da COHAB-PG foi, segundo Scheffer (2017), impulsionada pelos 

interesses do poder público e do capital imobiliário e empresarial. Os conjuntos 

habitacionais foram implantados em áreas periféricas, isoladas em diferentes 
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direções, em locais de difícil acesso à população, acirrando cada vez mais o 

processo de especulação imobiliária.  

Nas décadas de 1980 e 1990, como reflexo das sucessivas crises 

econômicas nacionais, ocorreu uma diminuição na industrialização e no 

desenvolvimento econômico em Ponta Grossa. Mesmo assim, a cidade continuou a 

receber migrantes que vinham dos municípios vizinhos e da Mesorregião Sudeste 

Paranaense (NASCIMENTO; MATIAS, 2011). Nesse momento, após constantes 

alterações do perímetro urbano, ocorreu uma expressiva expansão da área urbana 

(Figura 9). Para Nascimento e Matias, (2011, p. 82), tal processo “melhorou a 

localização de outras glebas situadas nos interstícios dos loteamentos, as quais, em 

processo de valorização, foram mantidas em situação de pousio social24”. Apesar 

disso, a área central continuava a concentrar a maior densidade populacional do 

Município, mas já surgiam áreas densamente ocupadas em locais mais distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

24
 Segundo Souza (2005, p. 27), o conceito de “pousio social” é relacionado com as terras 

expectantes, ou vazios urbanos, resultantes do processo de especulação imobiliária que, depois de 
muitos anos, são convertidas em loteamentos populares ou em condomínios fechados de alto 
padrão. 
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Figura 9 - Mapa dos tipos de ocupação do solo na área urbana na década de 80 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018). 

 

A produção habitacional da COHAPAR em Ponta Grossa foi intensa durante 

o início dos anos 1980. No entanto, prejudicada pela crise econômica que assolava 

o Brasil, a produção foi interrompida em 1982 e retomada apenas em 1989, quando 

sofreu nova interrupção que duraria até o ano de 1997. Nesse momento, os 

conjuntos habitacionais eram construídos através de uma parceria com a Prefeitura 

Municipal, que arcava com as despesas da aquisição do terreno e da implantação 

da infraestrutura.  

Como forma de baratear o custo de implantação dos empreendimentos, a 

Prefeitura optou por lotes em áreas de expansão urbana, levando cada vez mais a 

população em situação de vulnerabilidade para locais distantes da área central. 

Bons exemplos disso são os Conjuntos Habitacionais Santa Paula I e II (Erro! Fonte 

e referência não encontrada. e Figura 11), que foram implantados em área 

segregadadas áreas urbanizadas pela Rodovia BR-376 (Apêndice B), em região que 

foi paulatinamente expandida e adensada.  
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Figura 10 - Conjunto Habitacional Santa Paula I em 1979 

 
Fonte: Antigamente em Ponta Grossa (2018). 

 
Figura 11 - Construção do Conjunto Habitacional Santa Paula I em 1978 

 
Fonte: Antigamente em Ponta Grossa (2018). 

 
Para Chamma (1988), a dependência de recursos da Prefeitura é a principal 

causa das interrupções na produção da COHAPAR, pois, com recursos limitados, as 

dívidas contraídas na aquisição dos terrenos demoravam muito tempo para serem 

pagas, impossibilitando a expansão da produção habitacional. Ao todo, Companhia 

construiu 6.023 habitações de interesse social. 
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Tabela 7 - Conjuntos Habitacionais construídos pela COHAPAR 

Nome Casas 
Distância da Área 

Central 
Ano 

Conjunto Habitacional Santa Paula I 1.467 4,85 1979 

Conjunto Habitacional Santa Paula II 234 5,20 1981 

Conjunto Habitacional Santa Maria 600 6,61 1981 

Conjunto Habitacional Santa Terezinha 492 5,09 1981 

Conjunto Habitacional Santa Luzia 576 6,12 1981 

Conjunto Habitacional Rio Verde 770 5,11 1981 

Conjunto Habitacional David Federman 197 4,45 1981 

Conjunto Habitacional Santa Paula III 200 5,25 1982 

Conjunto Habitacional Bortolo Borsato 353 6,00 1982 

Conjunto Habitacional Jardim Conceição 328 3,66 1989 

Conjunto Habitacional Pimentel 387 4,70 1997 

Conjunto Habitacional Quero-Quero 206 6,31 1998 

Vila Rural Guaragi 35 21,36 1997 

Conjunto Habitacional Ouro Fino 121 4,88 1999 

Conjunto Habitacional Lagoa Dourada 17 5,78 1999 

Vila Rural Campos Verdes 17 12,16 2000 

Vila Rural Princesa dos Campos 23 12,3 2002 

Fonte: Adaptado de Stefaniak (2011, p. 158). 
 

Com a possibilidade de financiamentos de empreendimentos habitacionais 

para cooperativas através da Caixa Econômica Federal, a partir de 1989, são 

construídos novos conjuntos habitacionais horizontais e verticais – até então 

novidade no padrão construtivo das HIS no Município.  

 
Tabela 8 - Conjuntos Habitacionais construídos pela COHALAR 

Nome Casas Apartamentos 

Distância 

da Área 

Central 

Ano 

Conjunto Habitacional Raul Pinheiro 

Machado 
-  208 2,50 1988 

Conjunto Habitacional Acácia I - 144 3,00 1989 

Conjunto Habitacional Acácia II - 144 3,07 1990 

Conjunto Habitacional Jardim 

Baraúna 
492 - 4,70 1991 

Conjunto Habitacional Antares - 400 4,90 1994 

Conjunto Habitacional Cristo Rei III 360 - 12,10 1995 

Fonte: Adaptado de Stefaniak (2011, p. 158). 
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A verticalização dos conjuntos habitacionais propiciou a escolha de lotes em 

áreas mais próximas do centro, mas, sobretudo em áreas periféricas onde a 

infraestrutura era precária, como mostra a Figura 12 (Apêndice C). Os conjuntos 

habitacionais verticais implantados na época seguiam o mesmo padrão: torres de 

quatro pavimentos, com quatro apartamentos por andar, e área social composta por 

quadra poliesportiva, salão de festas e praças.  

 
Figura 12 - Conjunto Habitacional Raul Pinheiro Machado em 1990 

 
Fonte: Antigamente em Ponta Grossa (2018). 

 

Para Lowen Sahr (2001), a verticalização das periferias seguia a demanda 

habitacional das classes mais populares: 

“Se anteriormente apenas as classes mais abastadas tinham acesso às 

edificações verticais, hoje, cada vez mais, o mercado desse tipo de 

habitação procura voltar-se também para a fatia formada pelas camadas 

mais populares, tornando-se a verticalização cada vez mais periférica. ” 

(LOWEN SAHR, 2001, p.32) 

A Cooperativa Habitacional dos Assalariados (COHALAR) construiu 1.470 

unidades habitacionais, entre 1989 e 1995, e a Cooperativa Habitacional do Norte 

Pioneiro iniciou, em 1992, a construção de 500 unidades habitacionais no Conjunto 
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Habitacional Santa Bárbara em área próxima ao Distrito Industrial do Município 

(Apêndice D), que foi ocupado após a paralização das obras por denúncias de 

superfaturamento (STEFANIAK, 2011). 

 
Figura 13 - Conjunto Habitacional Santa Bárbara 

 
Fonte: Antigamente em Ponta Grossa (2018). 

 

Nesse meio tempo, em 1989, durante a primeira gestão do prefeito Pedro 

Wosgrau Filho, foi criada a Companhia de Habitação de Ponta Grossa (PROLAR), 

através da Lei Municipal nº 4.298, que tem sua produção habitacional dividida em 

duas fases distintas: a fase anterior e a fase posterior à implementação do Programa 

Minha Casa Minha Vida. 

A principal modalidade de programa habitacional executado pela PROLAR 

em sua primeira fase foi o loteamento urbanizado, onde os recursos são aplicados 

somente na aquisição da área e na implantação dos equipamentos urbanos, 

deixando a moradia a cargo da população beneficiada. De acordo com Scheffer 

(2011, p. 272), a opção por essa tipologia de empreendimento é “uma forma de 

atender a população de menor poder aquisitivo, devido aos cortes de recursos 

federais na área habitacional”.  
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Tabela 9 - Programas habitacionais da PROLAR - 1989 a 2019 

Programas Habitacionais Unidades 

Conjuntos Habitacionais 11.694 

Condomínios Sociais 291 

Loteamentos Urbanizados 7.009 

Loteamentos Urbanizados – Lotes Sociais 6.157 

Loteamentos Urbanizados – Lotes Comerciais 619 

Loteamentos Urbanizados – Lotes Residenciais 233 

Total de Famílias Beneficiadas 18.994 

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018, p. 247). 
 

Sobre a primeira fase, cabe ressaltar a implantação de 07 Condomínios 

Sociais (Tabela 10), constituídos por casas geminadas de 24 m² cada, destinadas às 

famílias transferidas de áreas de risco ou insalubres ou com extrema necessidade 

habitacional. Esses empreendimentos contavam com hortas comunitárias, parques 

infantis e um barracão de ofício – que tinham como objetivo o fomento aos 

programas geração de renda (SCHEFFER, 2011). Apesar do caráter social, que ia 

muito além do direito à moradia, o local de implantação dos Condomínios seguiu a 

lógica excludente da política habitacional ponta-grossense, sempre localizados em 

áreas periféricas. 

 
Tabela 10 - Programas habitacionais da PROLAR para Condomínios Sociais - 1989 a 2019 

Nome Casas 
Agente 

Financiador 

Distância 

da Área 

Central 

Ano 

Condomínio Social Real I 32 PROLAR 4,5 1997 

Condomínio Social Pai 20 PROLAR 5,45 1997 

Condomínio Social Anna 

Proveller 
32 PROLAR 4,3 1998 

Condomínio do Ofício 01 32 PROLAR 5,1 1999 

Condomínio do Ofício 02 29 PROLAR 5.3 1999 

Condomínio Rural do 

Guaragi 
20 PROLAR 21,18 1999 

Cidade Social – Dom Bosco 

(07 Condomínios) 
126 PROLAR 5,7 1999 

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018, p. 247). 
 

Um levantamento realizado em 2004 revelou que o índice de expansão 

urbana diminuiu no início da década, mas, a grande concentração de glebas dentro 

do perímetro urbano ainda era constante (Figura 14). Entretanto, o perímetro seria 

expandido continuamente após o lançamento do PMCMV, como será visto a seguir. 
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Figura 14 - Mapa de tipos de ocupação do solo na área urbana em 2004 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018). 

 

Para Nascimento e Matias (2011, p. 87), esse fato reflete “o velho processo 

de especulação fundiária que permeou o processo de expansão urbana de Ponta 

Grossa na segunda metade do século XX, apenas cristalizado em outras formas 

espaciais”. 

Sobre o processo que conduziu a expansão urbana na cidade, Paula (1993, 

apud NASCIMENTO, 2008, p. 66) afirma que “tanto o volume desta ampliação 

quanto seu direcionamento acabaram alterando profundamente as distâncias entre 

as áreas periféricas e o centro a ponto de fazerem surgir áreas praticamente 

isoladas do restante da cidade”. Ao encarecer a implantação dos serviços e 

equipamentos públicos, o espraiamento urbano desenfreado tem comprometido a 

qualidade de vida da população residente das franjas urbanas, bem como a das 

famílias que ainda não possuem acesso à moradia. 

O Plano Diretor Municipal de 2006, o primeiro elaborado após o Estatuto das 

Cidades, destacou a existência de 8.350 habitações distribuídas em 134 pontos de 

ocupações irregulares na área urbana do Município, principalmente nos vazios 
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urbanos junto às áreas de declividade acentuada e nas áreas de APP, como indica a 

Figura 15 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2006).  

 
Figura 15 - Ocupações irregulares em 2006 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2006). 

 

O Plano definiu o perfil do morador das ocupações irregulares como sendo 

de baixa escolaridade e de reduzida condição de rentabilidade: 

As famílias são provenientes da área rural do município ou fruto de 

processos migratórios de outras regiões do estado. As edificações são 

predominantemente em madeira com condições precárias de acessibilidade. 

Estão locadas principalmente em fundos de vales, em condições deficientes 

de saneamento.  

Tal situação contribui decisivamente para a remoção da vegetação ciliar, 

perda da biodiversidade, erosão das encostas, escorregamento de terras 

ocupadas, inundações, enchentes, poluição e contaminação das águas, 
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dentre outros problemas (PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

2006, p. 83). 

Dentre as propostas estabelecidas pelo Plano estão os seguintes itens: 

impedir novas ocupações nas áreas públicas e mananciais; inibir o adensamento e 

ampliação das áreas já ocupadas; delimitar e criar ZEIS; promover a regularização 

imobiliária nas áreas periféricas, favelas e assentamentos irregulares; definir e 

estruturar as áreas periféricas mais adequadas para acomodar novos 

assentamentos; criar um Fundo Municipal para Habitação e Desenvolvimento 

Urbano; aprovar loteamentos somente com toda a infraestrutura instalada; definição 

de áreas prioritárias de implantação e definição do projeto das habitações; 

realização de parcerias junto à iniciativa privada para a construção de habitações 

populares; e ampliar o atendimento na área de habitação (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2006). 

Contudo, o Plano não especificava de que maneira as propostas seriam 

executadas e como os instrumentos do Estatuto das Cidades auxiliariam o processo, 

de forma que a grande maioria das propostas sequer foi executada nos anos 

subsequentes. Um exemplo é a criação de ZEIS que, apesar de constar nas 

propostas do Plano Diretor, não integrou a minuta da Lei de Zoneamento enviada à 

Câmara Municipal (Figura 16). 
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Figura 16 - Zoneamento urbano proposto em 2006 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2006). 

 

Em outubro de 2006, a Lei nº 8.663, que atualiza a Lei do Plano Diretor do 

Município de Ponta Grossa, foi aprovada pela Câmara Municipal. Contudo, os 

vereadores não votaram as demais minutas que viabilizariam sua execução25. 

Após o lançamento do PMCMV, em 2009, o processo de expansão urbana 

de Ponta Grossa foi acentuado principalmente no sentido das rodovias. 373 e 376, 

bem como nos eixos noroeste, nordeste e sudoeste. Com os Municípios tendo 

controle absoluto sobre a produção do espaço urbano e a aprovação dos projetos 

urbanísticos, os vazios urbanos – tão presentes no cenário ponta-grossense, não 

                                            
 
25

 As minutas das seguintes leis foram encaminhadas para a Câmara Municipal: Lei do Perímetro 
Urbano; Lei do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo; Lei do Parcelamento do Solo Urbano; Lei 
do Sistema Viário Básico; Código de Obras e Edificações; Código de Posturas; Lei Municipal de 
Segurança Pública; Lei de Criação do Conselho Municipal da Cidade; Código Municipal de Meio 
Ambiente; Lei do Sistema Municipal de Áreas Verdes e Unidades de Conservação; Lei de 
Zoneamento Ambiental; Lei do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança; Lei da Transferência do 
Direito de Construir; Lei do Parcelamento, Edificação e Uso compulsório e da progressividade no 
tempo do Imposto Predial e Territorial Urbano; Lei do Direito de Preempção; Lei das Operações 
Urbanas Consorciadas; Lei da Outorga Onerosa do Direito de Construir; e Lei da Transferência do 
Direito de Construir.  
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foram utilizados. O governo optou por estimular a simbiose entre o mercado 

imobiliário e segregação espacial (SCHEFFER, 2011; STEFANIAK, 2011). 

Em ritmo acelerado, no período de 2009 a 2015, o Programa Minha Casa 

Minha Vida implantou 5.985 residências em 20 Conjuntos Habitacionais. Nesse meio 

tempo, em 2011, o Plano Local de Habitação de Interesse Social – PHIS, ao 

diagnosticar o contínuo processo de expansão urbana estabeleceu algumas normas 

e parâmetros de parcelamento do solo e edificações de empreendimentos de HIS, 

em uma clara tentativa de atenuar os efeitos predatórios da especulação imobiliária. 

O PHIS previa um aumento de 51,54% do déficit habitacional básico26 entre os anos 

de 2000 a 2021. 

 
Tabela 11 - Déficit Habitacional Básico 

Déficit Habitacional Básico 

Ano Total Urbana Rural Variação 

2000 5.901 5.852 49 - 

2010 7.671 7.067 64 + 29,9% 

2013 8.112 8.045 67 + 5,74% 

2017 8.721 8.649 72 + 7,50% 

2021 9.454 9.375 78 + 8,40% 

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2011). 
 

Da mesma forma, o PHIS cita que: 

A demanda por habitação popular e o atendimento da função de inserção 

social devem ser atendidos de modo a fomentar conjuntos e loteamentos 

habitacionais que apresentem elevadas qualidades de infraestrutura física e 

de integração com a cidade. Esse enfoque é básico para a consolidação da 

nova política habitacional, visando a construção de uma cidade sustentável 

que privilegie a qualidade do espaço urbano. Para tanto se deve conter a 

implantação desregulada de loteamentos que não estejam integrados à 

malha urbana existente ou projetada. 

Os conjuntos habitacionais – a arquitetura e a população – antes de serem 

concebidos como espaços preenchidos por unidades físicas e aglomerados 

de pessoas, alocadas no tecido urbano, devem ser compreendidos, como 

espaços plurais, contidos na cidade totalizada. Tal concepção - unidade e 

totalidade - articula estratégias para a construção de um projeto habitacional 

integrado com a cidade. Desse modo, para se pensar uma intervenção 

                                            
 
26

 Entende-se por déficit habitacional básico a soma da coabitação familiar, dos domicílios rústicos e 
dos domicílios improvisados. 
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habitacional que realmente se integre com seu contexto urbano, tanto na 

escala física como social, é necessário o desenvolvimento de estratégias 

integradoras, que além de entender a cidade como fenômeno dinâmico, 

utilizem métodos dialógicos e participativos, bem como tornem proibida a 

construção de conjuntos e loteamentos habitacionais fechados, murados e 

cercados que impossibilitem a integração com o entorno imediato 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2011, p. 127). 

Apesar disso, a PROLAR continuou a fomentar a implantação de Conjuntos 

Habitacionais em áreas cada vez mais distantes do centro urbano, ora de forma 

contígua, como os Conjuntos Habitacionais Roma e Panamá (Figura 17), ora de 

forma isolada, como o Conjunto Habitacional Costa Rica (Figura 18). Cabe aqui 

destacar que, em ambos os casos, há uma grande divergência com a Resolução nº 

200, de 5 de agosto de 2014, que cita que o número máximo de unidades 

habitacionais por empreendimento e, a produção simultânea e/ou área contígua não 

pode ultrapassar 500 unidades. Nos casos supracitados, os Conjuntos Londres e 

Panamá possuem, no total, 950 unidades habitacionais e o Conjunto Costa Rica 

(Apêndice E) possui 1.127 unidades habitacionais. 

 

Figura 17 - Conjuntos Habitacionais Londres e Panamá 

 
Fonte: PROLAR (2018). 
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Figura 18 - Conjunto Habitacional Costa Rica 

 
Fonte: PROLAR (2018). 

 
Figura 19 - Localização Conjunto Habitacional Costa Rica 

 
Fonte: Antigamente em Ponta Grossa (2018). 

 

A produção habitacional dos loteamentos urbanizados da PROLAR seguiu a 

lógica especulativa ao incentivar a expansão urbana horizontal e, dessa forma, a 
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criação de áreas ociosas dentro do perímetro urbano. Sobre o tema, Scheffer (2011, 

p. 173) comenta que: 

Em Ponta Grossa, a localização dos programas habitacionais da PROLAR 

está situada em área periférica, para os quais foram necessários implantar 

meio de transporte e toda a rede de recursos como escolas, correio, coleta 

de lixo, entre outros. Esses serviços não são implantados paralelamente a 

entrega do programa, pois conforme as empresas ou órgãos que 

administram cada recurso é necessária uma determinada demanda pelo 

serviço para que esse seja efetivado, o que acarreta maiores dificuldades 

para as primeiras famílias que se instalam principalmente nos loteamentos, 

onde devem construir suas casas. 

Outra característica, é que os programas habitacionais da PROLAR 

colaboram para o crescimento horizontal da cidade, tornando-se uma 

cidade espalhada e necessitando-se levar toda uma rede de infraestrutura 

para áreas mais longínquas e por outro lado, existem vários vazios urbanos 

que se beneficiam desses recursos, valorizando financeiramente suas áreas, 

alterando o mercado imobiliário. 

A Tabela 12 confirma que, para viabilizar a implantação de Conjuntos 

Habitacionais, a PROLAR optou pela expansão urbana na grande maioria das vezes. 

A distância média entre os empreendimentos e a área central é de 5,26km, sendo 

que a menor distância é de 1,46km e a maior igual a 8,69km.  

 
Tabela 12 - Programas habitacionais da PROLAR para Conjuntos Habitacionais - 1989 a 2018 

Nome Casas Agente Financiador 
Distância da 

Área Central 
Ano 

Conjunto Hab. N. S. das Graças 511 CAIXA 4,71 1990 

Conjunto Hab. Santa Marta 500 CAIXA 5,47 1990 

Conjunto Hab. Rio Pitangui I 200 CAIXA 4,9 1991 

Conjunto Hab. Rio Pitangui II 500 CAIXA 5,17 1991 

Conjunto Hab. Araucária 129 CAIXA/ PROLAR 4,62 1993 

Conjunto Hab. Rio Pitangui III 61 CAIXA/ PROLAR 5,17 1993 

Conjunto Hab. Verona 360 CAIXA 4,3 1992 

Casas Santa Marta 3 PROLAR 5,7 1997 

Casas Jd. N. Sra. das Graças 11 PROLAR 5,0 1998 

Conjunto Hab. Dom Bosco I 40 CAIXA/PROLAR 5,7 2000 

Conjunto Hab. Dom Bosco II 300 CAIXA/PROLAR 6,2 2002 

Residencial Parque São José 

(Aptos) 
160 CAIXA 1,48 2003 

Residencial Parque São Luís 144 CAIXA 1,46 2003 
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(Aptos) 

Residencial Barcelona 153 CAIXA 3,42 2005 

Conjunto Hab. Jardim Jacarandá 

I 
84 CAIXA/PROLAR 5,65 2007 

Conjunto Hab. Jardim Jacarandá 

II 
66 CAIXA/PROLAR 5,71 2008 

Conjunto Hab. Alto Alegre 198 CAIXA/PROLAR 3,8 2008 

Conjunto Hab. Jardim das 

Cerejeiras – 1ª Etapa 
117 CAIXA/PROLAR 5,17 2009 

Conjunto Hab. Jardim das 

Cerejeiras – 2ª Etapa 
193 CAIXA/PROLAR 5,17 2009 

Conjunto Hab. Gralha Azul 195 PMCMV/CAIXA 6,23 2012 

Conjunto Hab. Amália I 99 PMCMV/CAIXA 4,72 2012 

Conjunto Hab. Amália II 339 PMCMV/CAIXA 4,8 2012 

Conjunto Hab. Jardim Boreal 366 PMCMV/CAIXA 8,69 2012 

Residencial Roma 249 PMCMV/CAIXA 5,9 2012 

Residencial Athenas 341 PMCMV/CAIXA 6,2 2012 

Residencial Recanto Verde 392 PMCMV/CAIXA 5,9 2012 

Conjunto Hab. Parque dos 

Sabiás 
168 FNHIS/CAIXA/PROLAR 5,0 2016 

Conjunto Hab. Parque das 

Andorinhas 
83 FNHIS/CAIXA/PROLAR 5,3 2016 

Residencial Califórnia I 153 FNHIS/CAIXA/PROLAR 5,9 2013 

Residencial Califórnia II 328 FNHIS/CAIXA/PROLAR 6,17 2013 

Residencial Londres 475 PMCMV/CAIXA 6,38 2013 

Residencial Itapoá 500 PMCMV/CAIXA 6,45 2013 

Conjunto Hab. Jardim Porto 

Seguro 
85 PMCMV/CAIXA 5,88 2013 

Conjunto Hab. Jardim Panamá 475 PMCMV/CAIXA 6,55 2014 

Residencial América 500 PMCMV/CAIXA 6,17 2015 

Residencial Buenos Aires 404 PMCMV/CAIXA 6,8 2015 

Residencial Costa Rica I, II e III 1.127 PMCMV/CAIXA 7,1 2015 

Residencial Esplendore 200 PMCMV/CAIXA 3,65 2015 

Residencial Hortência 481 PMCMV/CAIXA 6,06 2015 

Residencial Ibirapuera III 165 PMCMV/CAIXA 4,9 2015 

Residencial Vida Nova (Aptos) 704 PMCMV/CAIXA 3,64 2015 

Residencial Valle das Palmeiras 264 PMCMV/CAIXA 4,82 2015 

Residencial Nova Ponta Grossa 160 PMCMV/CAIXA 4,55 2015 

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018, p. 247). 
 

Ao mesmo tempo em que o perímetro urbano era gradativamente expandido 

para abrigar os novos empreendimentos de interesse social, houve um significativo 

decréscimo da população residente nas ocupações irregulares (Tabela 13). Essa 

diminuição pode ser justificada pela soma da ampliação da oferta de moradia 
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proporcionada pelo PMCMV e pelas ações da Prefeitura Municipal em criar um 

programa de regularização fundiária. 

 
Tabela 13 - População residente em áreas de ocupação irregular 

Ano 
População 

Urbana (A) 

População Favelada 

(B) 

% De (B) Em Relação 

À (A) 

1960 78.557 614 0,78 

1970 111.074 2.194 1,94 

1980 172.946 10.896 6,30 

1991 221.671 30.709 13,85 

1996 244.248 39.461 16,16 

2006 301.125 51.845 17,27 

2018 348.043 20.117 5,78 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018); Stefaniak (2011). 
 

O Programa Papel Legal, instituído pelo Decreto Municipal nº 933 em 19 de 

maio de 2006, consiste em ação integrada de todas as unidades administrativas da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PMPG), sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Administração, com o fim de promover a regularização fundiária de 

áreas públicas (a partir da concessão de uso espacial para fins de moradia gratuita 

ou onerosa ou de contrato de compromisso de compra e venda) e particulares 

(através de ações de usucapião individuais ou coletivas) (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PONTA GROSSA, 2006).  

Nesse processo, a PROLAR é apenas um agente secundário, que auxilia 

apenas nas questões técnicas de levantamento das áreas que serão regularizadas. 

Esse distanciamento entre as ações regularização do órgão responsável pela 

política habitacional manifesta uma fragilidade da Administração Municipal em 

articular as ações de promoção de moradia adequada, fato comprovado pelos 

números: entre os anos de 2007 e 2017, o Programa realizou a regularização de 

somente 1.090 moradias – um resultado incipiente perante a problemática 

habitacional do Município (PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2018). 

A Figura 20, quando comparada à Figura 15 sinaliza a diminuição das 

ocupações irregulares na área urbana do Município no período de doze anos entre 

os levantamentos, e mostra que as ocupações continuam presentes nas principais 

áreas de risco: nas áreas de fundo de vale, nas proximidades das linhas de trem e 

em baixo das linhas de alta tensão. 
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Figura 20 - Ocupações irregulares em 2018 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Para Scheffer (2017, p. 140), a localização das ocupações irregulares nas 

áreas de risco, produzem conflitos na e pelo o espaço urbano ponta-grossense. A 

autora cita que:  
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A concentração espacial das submoradias em área de risco e o grau de 

homogeneidade social define o processo segregatório sobre a produção e 

materialização do espaço urbano como também evidenciam a disparidade 

social no uso do espaço e na precarização das condições de vida. 

Atualmente, como expõe a Figura 21, é muito perceptível a redução de 

áreas verdes ao longo dos limites da BR-376, a ocupação intensa das regiões do 

Contorno, Neves e Chapada, e a existência de grandes áreas de vazios urbanos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2018). Quando comparado com 

as décadas anteriores, fica clara a relação entre a contínua expansão urbana e a 

implantação dos programas habitacionais, principalmente do PMCMV. 

 
Figura 21 - Mapa dos tipos de ocupação do solo em 2018 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018). 

 
O padrão de espraiamento urbano e a presença significativa de vazios 

urbanos (Figura 22) faz com que, cada vez mais, exista um abismo socioespacial 

entre as áreas residenciais localizadas nas periferias e as áreas centrais, onde se 

concentram o comércio e o serviço. Segundo relatório do Plano Diretor Municipal 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2018), esse modelo de 
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urbanização é um dos fatores do encarecimento da implantação de infraestrutura e 

de empreendimentos habitacionais de interesse social no Município. 

 
Figura 22 - Crescimento da mancha urbana nos últimos anos 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018). 

 

Ao analisar o movimento social urbano em Ponta Grossa, Stefaniak (2011) 

entrevistou representantes dos movimentos que compõe o Conselho Municipal de 

Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa (CMHIS-PG)27, que são: União das 

Associações de Moradores de Ponta Grossa (UAMPG) e União por Moradia Popular 

de Ponta Grossa (UMP-PG). Destaco aqui as principais falas: 

UAMPG: Esses núcleos habitacionais (são construídos) em áreas muito 

distantes e isso requer daí uma condução, requer um saneamento básico, 

requer escolas, unidade de saúde, aonde não tem de imediato. Então eles 

são construídos lá do outro lado da cidade, só que sem infraestrutura. 

Nessa partem então o povo reclama muito. 

                                            
 
27

 O CMHIS-PG foi instituído pela Lei Municipal nº 9.305/2007, com o intuito de “promover a gestão 
participativa e democrática através da representação de diversos segmentos da sociedade os quais 
visam discutir e analisar propostas para promover as condições de acesso à moradia digna para 
toda população de baixa renda, contribuindo para a inclusão social”, além de gerir o Fundo 
Municipal de Interesse Social, instituído pela mesma Lei (PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, 2007, p.1). Tanto o Conselho como o Fundo são instrumentos obrigatórios previstos no 
SNHIS para aderir ao PMCMV. 
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UMP-PG: A reivindicação é que seja uma moradia digna e que não seja tão 

longe da cidade, e que eles tenham estrutura para que possam ir até o 

centro, para que possam pegar um ônibus, porque nós temos locais hoje 

que ônibus não chegam, não descem, não chega uma ambulância. Então a 

reinvindicação dessas famílias é que elas morem mais próximas do centro 

para que eles possam ter acesso ao que a cidade pode oferecer. 

(STEFANIAK, 2011, p. 189) 

Stefaniak (2011, p. 153), ainda revela que um dos motivos produção 

habitacional ter “optado” pela expansão urbana é o fenômeno da especulação 

imobiliária que, “está imbricada com o processo de industrialização da cidade e com 

a questão social da habitação, em face da demanda cada vez mais crescente de 

moradia para a população migrante”.  

Lima Neto, Krause e Furtado (2015) afirmam que a produção habitacional 

majoritariamente periférica do Programa Minha Casa Minha Vida é resultado da falta 

da participação ativa do poder público na promoção de terra urbanizada para os 

programas habitacionais. Todavia, os autores ressaltam que o estabelecimento de 

valores máximos de contratação das unidades habitacionais do PMCMV-FAR é um 

dos fatores impeditivos para a implantação de unidades habitacionais em áreas bem 

localizadas, pois as construtoras e incorporadoras tendem a maximizar seu lucro 

através da compra de terrenos mais distantes dos centros urbanos, e dessa forma, 

de menor custo.  

No caso de Municípios como Ponta Grossa28, desde que o PMCMV foi 

implantado, os valores máximos de aquisição da unidade habitacional sofreram um 

aumento de 95,5% no caso de apartamentos e de 107,31% no caso de residências, 

segundo as Portarias do Ministério das Cidades que define os valores do teto. Esses 

índices são resultado do reajuste dos índices utilizados no cálculo do valor das 

                                            
 
28

 Segundo a classificação dos Municípios constante nas Portarias citadas na Tabela 14, Ponta 
Grossa se enquadra como “município com população igual ou maior que 250 mil habitantes”, 
compartilhando a mesma categoria dos municípios das RM das capitais estaduais, de Campinas, da 
Baixada Santista e das RIDE de Capital com população menor que 100 mil habitantes e capitais 
regionais, classificadas pelo IBGE, com população menor que 250 mil habitantes. 
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unidades, como das melhorias nas unidades habitacionais propostas pela segunda 

fase do Programa29. 

 
Tabela 14 - Portarias do MCMV-FAR com alterações dos valores máximos de aquisição por unidade 

habitacional 

Ato Apartamento Casa 

Portaria nº 139, de 13 de abril de 2009 45.000,00 41.000,00 

Portaria nº 325, de 7 de junho de 2011 52.000,00 52.000,00 

Portaria nº 521, de 22 de outubro de 2012 60.000,00 60.000,00 

Portaria nº 114, de 9 de fevereiro de 2018 88.000,00 85.000,00 

Fonte: Brasil (2018); Lima Neto, Krause e Furtado (2015). 
 

Supondo que o valor máximo de aquisição da unidade habitacional deve 

somar os custos de aquisição do terreno, as edificações, os equipamentos de uso 

comum, os tributos, as despesas legais, a execução de infraestrutura interna, além 

do próprio lucro da construtora, Aragão e Cardoso (2013, p. 17) citam que: 

As construtoras, embora sem risco (ou com baixíssimo risco) e sem gastos 

de “incorporação imobiliária” irão buscar sempre incluir nos seus ganhos 

não apenas aqueles obtidos na construção como também as margens que 

puderem ser imputadas sobre o preço original da terra, ou seja, os lucros 

globais não são apenas aqueles aferidos no processo de produção (lucro da 

construção), mas também o lucro aferido no processo de mercantilização do 

empreendimento (lucro imobiliário decorrente da transformação do uso do 

solo). Dentro dessa lógica de busca de maximização da valorização do 

investimento, as construtoras irão buscar os terrenos mais baratos, portanto 

com maiores problemas de acessibilidade e de infraestrutura, que permitirão 

incluir uma margem de lucro, considerados os valores tetos do programa. 

O valor dos imóveis na área urbana de Ponta Grossa é um dos principais 

argumentos utilizados pela PROLAR para justificar a implantação de habitação de 

interesse social nas áreas periféricas. Segundo o levantamento realizado pelo 

Inpespar em 2017 (Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Mercado Imobiliário e Condominial), entidade ligada ao Sindicato da Habitação e 

Condomínios do Paraná (Secovi-PR) e responsável pela implementação de ações 

na área de pesquisa sobre o desenvolvimento do mercado imobiliário e condominial, 

                                            
 
29

 Na primeira fase do PMCMV, as especificações originais para a tipologia casa previam a 
construção de uma unidade com 35 m², contendo: sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios, área 
externa com tanque, piso cerâmico apenas na cozinha e banheiro, e pintura PVA em toda a 
residência. Na segunda fase, ouve um acréscimo de 4m² na área total da residência e melhora na 
qualidade dos acabamentos utilizados (LIMA NETO; KRAUSE; FURTADO, 2015). 
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a disparidade entre o valor dos imóveis nas áreas bem localizadas das áreas 

periféricas. A Figura 23 demonstra que o Centro é o bairro onde o valor do m² dos 

terrenos é mais elevado (R$ 1.152,33), 80% mais alto do que o bairro Oficinas, que 

possui o segundo valor mais elevado (R$ 639,30). 

 
Figura 23 - Preço médio dos terrenos por bairro (R$/m²) em Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Com relação às residências de dois quartos, a sistemática se repete (Figura 

24). Do mesmo modo, as residências dessa categoria localizadas área central 
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possuem o m² mais caro (R$ 3.110,60/m²), seguidas pelos bairros: Órfãs 

(R$ 2.825,29/m²), Ronda (R$ 2.552,38/m²) e Nova Rússia (R$ 2.360,09/m²).  

 
Figura 24 - Preço médio de residências de dois quartos por bairro (R$/m²) 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Analisando o valor do m² dos apartamentos de dois dormitórios (Figura 25), 

o Centro é o segundo bairro em valor mais alto (R$ 2.470), perdendo apenas para o 

bairro Órfãs (R$ 2.707). Percebe-se, dessa forma, a centralidade do valor da terra 

na discussão da política habitacional ponta-grossense. Quanto maior for a 
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proximidade da área central, maior é o valor do imóvel. Sem os incentivos 

necessários para viabilizar a implantação de habitação de interesse social bem 

localizada, a dinâmica urbana acaba determinando a continuidade do processo de 

segregação socioespacial. 

 
Figura 25 - Preço médio de apartamentos de dois quartos por bairro (R$/m²) 

 
Fonte: A autora (2018). 

A dissociação entre a política urbana e a política habitacional em Ponta 

Grossa agrava a situação da população de menor renda. A cada década, a cada 
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mudança do órgão promotor da política pública, as habitações de interesse sociais 

foram, cada vez mais, localizadas nas bordas periféricas (Figura 26). O resultado 

dessa dinâmica foi um espaço urbano não homogêneo, com áreas e atividades 

rurais permeando o urbano e transformando a paisagem em uma constante 

construção e reconstrução de espaços e subespaços (ROCHA; PIZZOLATTI, 2005). 

 
Figura 26 - Distribuição espacial dos empreendimentos de habitação de interesse social em Ponta 

Grossa 

 
Fonte: A autora (2018). 
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Além da localização periférica dos empreendimentos habitacionais, é 

importante verificar na Figura 26 a grande extensão de vazios urbanos existentes no 

tecido urbano de Ponta Grossa.  Sobre o tema, Nascimento e Matias (2011, p. 88) 

afirmam que: 

A dinâmica de expansão urbana instaurada em Ponta Grossa, regida em 

grande parte por interesses econômicos de proprietários fundiários e do 

capital financeiro-imobiliário, afetou a estrutura socioespacial da cidade ao 

acentuar a tendência de segregação entre as camadas sociais e contribuir 

para a precarização das condições de vida de parcela crescente da 

população urbana. Em primeiro lugar, o padrão espraiado de crescimento 

da cidade, conformado pela expansão “tentacular” da área urbanizada ao 

longo de grandes vias de tráfego e pela manutenção de inúmeros vazios 

urbanos, produziu grandes distâncias entre as zonas residenciais situadas 

na periferia e as principais áreas de empregos (presentes principalmente no 

Centro e, em menor quantidade, no subcentro do bairro Nova Rússia e no 

Distrito Industrial) e de consumo (concentradas na porção central da cidade), 

aumentando os gastos de tempo e dinheiro com transporte. 

A expansão não planejada do perímetro urbano, muitas vezes mais 

expressiva do que o próprio aumento populacional de Ponta Grossa (Tabela 15), 

somada ao processo de especulação imobiliária, resultou em uma grande 

quantidade de vazios urbanos, áreas rurais remanescentes circundadas por áreas 

urbanas e áreas urbanas desconexas da malha viária. 

 
Tabela 15 - Expansão territorial em dados quantitativos 

Ano População Tx. C Relativo Área P. U. (Km²) 
Acréscimo 

Relativo 

1940 30.220 - 25,9 - 

1950 43.486 43,90% 22,4 -13,50% 

1960 79.557 80,60% 50,3 124,60% 

1970 113.074 43,90% 90,2 79,30% 

1980 172.929 52,90% 149,3 65,50% 

1991 221.671 28,20% 150,3 0,70% 

2000 266.683 20,30% 200,3 33,30% 

2010 304.733 14,30% 199,3 -0,50% 

Fonte: Adaptado de Ponta Grossa (2018, p. 89). 
 

O percurso histórico retratado pela política habitacional em Ponta Grossa 

expressa o desinteresse do Poder Público em viabilizar habitação de interesse social 

bem localizada e a falta de mecanismos que possam viabilizar a produção de HIS 
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nas áreas centrais. Com o crescimento horizontal da cidade diretamente atrelado à 

lógica mercantil, é importante compreender a influência do preço da terra nas 

políticas habitacionais, tema é objeto do próximo capítulo. 

 

4.2 O PROCESSO DE ESVAZIAMENTO DA ÁREA CENTRAL DE PONTA 

GROSSA 

Se a população está migrando para áreas periféricas e, considerando o 

cenário nacional de esvaziamento dos centros urbanos, cabe aqui questionar a 

situação atual do centro de Ponta Grossa, bem como as perspectivas que se 

colocam em seu desenvolvimento futuro. Ressalta-se que, os dados apresentados a 

seguir se referem ao Centro como uma unidade de bairro, como consta na Lei 

Municipal nº 9.865/2009, que dispõe sobre a divisão territorial dos bairros de Ponta 

Grossa. 

Como local de passagem, desde sua fundação, a área central sempre 

concentrou a maior parte das atividades comerciais e de serviço de Ponta Grossa, 

atraindo não só os moradores do Município como os demais habitantes da região 

dos Campos Gerais. Mas, como local de moradia, a área central concentrou, 

essencialmente, apenas as camadas mais privilegiadas da sociedade ponta-

grossense. Sobre a posição da área central e a especulação imobiliária do local, 

Nascimento (2008, p. 57) relata que: 

O centro da cidade localiza-se num alto topográfico do qual divergem 

radialmente vários cursos d‟água, sendo que o crescimento horizontal da 

malha urbana se deu, sobretudo, a partir dos divisores topográficos. As 

enormes disparidades hipsonométricas, que chegam a ser superiores a 

duzentos metros dentro da área urbana, e a densa rede de drenagem 

existente, caracterizam o sítio urbano ponta-grossense como uma superfície 

repleta de vales, muitos dos quais constituídos por encostas com 

declividades acentuadas. Tais características conferem ao sítio local um 

caráter bastante heterogêneo no que diz respeito às possibilidades de 

ocupação, com a ocorrência de amplas áreas inadequadas para a 

construção de edificações. Este fato interfere na dinâmica de organização 

do espaço urbano na medida em que certas áreas são mais bem 
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valorizadas no mercado imobiliário, ao passo que outras são desprezadas 

e/ou retidas para fins de proteção ambiental. 

A configuração do espaço central como sendo destinado à elite de Ponta 

Grossa é um processo antigo, enraizado na sociedade ponta-grossense, e que 

acompanha as diversas fases do desenvolvimento da cidade e de sua economia. 

Para entender o processo, é necessário fazer um pequeno resgate histórico.  

Por muitos anos, a verticalização - até então concentrada na área central - 

foi vista como um demonstrativo da modernização e da riqueza de Ponta Grossa. O 

marco inicial da verticalização foi a construção do Edifício Ópera, localizado no 

ponto de convergência das principais vias da área central (LOWEN SARH, 

2000).Enquanto a Figura 27 mostra a área central durante a década de 1950, com 

grandes casarões de propriedade das famílias de maiores rendas, a Figura 28 

evidencia o início da verticalização: do lado esquerdo aparece o Edifício Ópera – 

construído em 1947, foi o primeiro prédio com elevador da cidade; e o Edifício 

Marieta. 

 
Figura 27 - Centro de Ponta Grossa nos anos 1950 

 
Fonte: Costa (2018). 
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Figura 28 - Vista da área central de Ponta Grossa em 1961 

 
Fonte: Costa (2018). 

 

A partir dos anos 50 e 60, a verticalização se concentrou, sobretudo, em 

quatro eixos: Rua XV de Novembro, Avenida Vicente Machado, Rua Bonifácio Vilela 

e Rua Balduíno Taques. Para Lowen Sahr (2000, p. 18) a busca pela modernidade 

transformou a verticalização no objeto de desejo da sociedade da época: 

O morar em edificações verticais normalmente é visto como uma forma de 

ascensão social. O status de se morar em um prédio está normalmente 

associado à garantia de uma maior segurança. Uma equipe de empregados 

(pessoal de limpeza, guardião, porteiro, síndico, etc.) garante a manutenção 

nos condomínios mais luxuosos. Nas edificações verticais da classe média 

permanece mantido o símbolo de status e segurança. 

A partir dos anos 70, a verticalização se dispersa dentro da área central. 

Durante as duas décadas seguintes observam-se um adensamento maior de 

edificações e a construção de prédios de menor altura nos demais bairros. Até então, 

a distribuição das camadas sociais no tecido urbano de Ponta Grossa seguia um 

padrão em gradiente: no centro e em suas imediações as famílias mais ricas, e a 

partir disso, em direção às áreas periféricas, as famílias de renda média e baixa. A 

Figura 29 mostra a área central de Ponta Grossa durante a década, com destaque 

para a construção do edifício Vila Velha que, com 25 andares, foi por mais de trinta 

anos o prédio mais alto da cidade. 
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Figura 29 - Vista aérea da área central de Ponta Grossa na década de 1970 

 
Fonte: Costa (2018). 

 

Ainda sobre a verticalização, Lowen Sarh (2000, p. 16) destaca que o 

processo esteve emparelhado às estratégias do mercado que buscava atrair a 

classe média-baixa para seus empreendimentos através do discurso da 

modernidade e do desenvolvimento:  

Na busca de aumentar ainda mais seus lucros, as empresas construtoras 

tendem, de um lado, a elevar o número de pavimentos dos edifícios e, de 

outro, a buscar novas fatias do mercado. O aumento do número de 

pavimentos ocorre em função do elevado preço da terra no centro ou nas 

áreas de sua expansão imediata, o que faz com que empresários 

imobiliários, para diluí-lo, busquem cada vez mais a redução da cota-parte 

dos terrenos, ou seja, que os edifícios subam em altura, "arranhando cada 

vez mais os céus brasileiros". A expansão horizontal do processo de 

verticalização em Ponta Grossa pode ser entendida como mais uma 

estratégia para buscar novas fatias do mercado. Com a redução do custo da 

construção, seja pela localização em terrenos menos valorizados, seja pela 

possibilidade de maior oferta de unidades, atinge-se uma nova faixa de 

mercado, representada, sobretudo pelos compradores da classe média-

baixa. Assim, para efetivação da produção e do consumo, inerente ao 

processo de verticalização, o comprador aparece como agente 
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indispensável, mostrando outro lado da modernização, que é o da 

incorporação de um maior número de consumidores ao mercado. 

Com o crescimento da cidade, surgiram os primeiros loteamentos 

exclusivamente residenciais destinados às camadas de maior renda: Jardim América, 

Estrela e Dona Ida, que hoje compõem o bairro Vila Estrela; Jardim Carvalho I, 

Esmeralda e Jardim San Diego, que hoje fazem parte do bairro Jardim Carvalho. A 

atratividade desses locais era justificada pelo fácil acesso à área central, pelos 

grandes lotes – o que possibilitava a implantação de residências unifamiliares de alto 

padrão, e pela “facilidade da vida urbana”, em ruas sem grande fluxo de veículos, 

sem poluição sonora, próximas às áreas verdes, etc. A criação desses “núcleos de 

riqueza” acarretou em determinado esvaziamento da área central, mesmo depois de 

boa parte dos imóveis deixados pela população mais rica ter sido ocupada por 

estabelecimentos comerciais e de serviços (LOWEN SARH, 2000; NASCIMENTO, 

2008). 

Nos anos 1980, a decadência da área central acompanhou a crise do ciclo 

da soja/milho/trigo – os principais produtos agrícolas da região dos Campos Gerais. 

O deslocamento da produção intensiva de grãos para os estados do Mato Grosso e 

Goiás enfraqueceu a economia do Município e implicou na inviabilização de alguns 

setores de transformação de produtos primários, inclusive, com o a paralização das 

atividades da Cargil, a unidade moageira que foi símbolo do desenvolvimento da 

cidade durante a década de 1970. Um estudo realizado em 1980 demonstrou que, 

na época, Ponta Grossa contava com 99.358 lotes urbanos, destes, 65.073 estavam 

ociosos, ou seja, mais de 65% dos lotes do Município eram vazios urbanos, muito 

deles na área central (MONASTIRSKY, 1997).  

Durante o final da década de 1980 até 1990, o centro passou por um novo 

ciclo de verticalização impulsionado pelo contexto da política econômica brasileira, 

dada a euforia do Plano Cruzado. Ao mesmo tempo, parte dos moradores de Ponta 

Grossa passou a ver a ferrovia e as instalações da Rede Ferroviária Federal 

(RFFSA) que ocupavam uma parte da área central de forma negativa (Figura 31). O 

que antes era símbolo de progresso e prosperidade passou a ser um obstáculo ao 

pleno desenvolvimento da cidade, um desperdício de espaço de alto valor 

econômico. 
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Figura 30 - Vista do pátio da RFFSA, na área central de Ponta Grossa, nos anos 1980 

 
Fonte: Costa (2018). 

 

A desativação do pátio da ferrovia aconteceu em 1989, em meio a disputas 

de determinados setores da sociedade sobre o novo uso da área. Enquanto o 

empresariado local, com apoio da Prefeitura Municipal, defendia a reestruturação do 

espaço para atividades comerciais, outra parcela da população ansiava pela 

implantação de equipamentos de uso público.  

Quando o Pátio Central da RFFSA tornou-se um espaço a ser reaproveitado, 

os interesses do capital já estavam sendo articulados, via Prefeitura 

Municipal, antes de qualquer reflexão sobre as inúmeras opções para este 

espaço público, enquanto vazio, potencializava. Entre os três principais 

projetos apresentados pela Prefeitura, os dois primeiros – Projeto Jaime 

Lerner e o Projeto da Prefeitura de Ponta Grossa, faziam referência a 

construção do shopping center. O terceiro – Complexo Ambiental 

Governador Manoel Ribas, foi implantado e inaugurado em 1996 

(MONASTIRSKY, 1997, p. 109). 

A expectação pelo novo uso da área gerou o aumento do valor das terras do 

bairro, acarretando na expulsão dos resquícios da população de menor renda que 

permanecia na área central por conta da atividade ferroviária. Ademais, a perda da 
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principal atividade comercial do bairro impactou de forma negativa na vitalidade 

urbana: muitos estabelecimentos comerciais foram fechados e muitos imóveis foram 

abandonados, principalmente ao redor das antigas estações. A Figura 31 revela o 

antigo pátio já desativado e o início da obra de prolongamento da Avenida Vicente 

Machado, que iria facilitar o fluxo de veículos e a ligação da área central com os 

bairros de Olarias e Uvaranas. 

 
Figura 31 - Vista do antigo pátio da RFFSA, na área central de Ponta Grossa, no início dos anos 1990 

 
Fonte: Costa (2018). 

 

Na época, o discurso da busca pela modernidade e pelo desenvolvimento da 

área central teve diversos impactos. Desde a demolição da antiga edificação da 

Catedral (Figura 32), até a implantação do Terminal Central em uma parte da antiga 

área da RFFSA, as transformações que a área central passava eram justificadas 

pela necessidade do progresso, do crescimento econômico que colocaria Ponta 

Grossa no mapa como uma das cidades mais pujantes do Paraná. Por hora, a 

focalização da área central como “menina dos olhos” do governo municipal acentuou 

a disparidade de infraestrutura entre o centro e os demais bairros. Logo, o valor da 

terra da área central foi consolidado como inacessível para a população de média e 

baixa renda. 
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Figura 32 - Contraste entre a antiga e a nova Catedral de Ponta Grossa 

 
Fonte: Adaptado de Costa (2018). 

 

A disparidade da concentração de infraestrutura e de atividades comerciais e 

de serviço na área central em relação aos demais bairros foi tão marcante que, no 

inconsciente coletivo, até hoje permanece o discurso da população é de que ir para 

o centro é “ir à cidade”. 

Ao analisar as políticas urbanas no início dos anos de 1990, Paula concluiu 

que, em Ponta Grossa, é muito presente o entrelaçamento da dimensão 

conservadora e elitista da sociedade no processo de normatização e crescimento 

urbano, que sobrepõe os interesses das elites dominantes aos demais. Para o autor: 

[...] os interesses dos grupos minoritários acabou por prevalecer e com eles 

a dificuldade de combater as desigualdades sociais via ordenação do 

espaço [...] primeiramente através da oligarquia rural e mais tarde com a 

conivência da burguesia local, a centralização das decisões foi marca 

constante na evolução da política urbana local (PAULA, 1993 apud 

NASCIMENTO, 2008, p. 54). 

Sobre a tendência elitista e excludente Silveira (2002, apud NASCIMENTO, 

2008, p. 55), expõe que: 

A cidade de Ponta Grossa (PR) foi marcada, no período de 1993 a 2000, 

por um grupo de pessoas que, à frente do Poder Público Municipal, 

priorizou ações voltadas para entender interesses das elites agroindustrial e 



139 
 

comercial [...]. Este grupo adotou uma prática de gestão da cidade que 

acentuou a exclusão social. 

Em 2008, ao elaborar um estudo sobre a dinâmica de exclusão e inclusão 

social na cidade de Ponta Grossa, Nascimento mensurou a qualidade de vida da 

população a partir de quatro variáveis: autonomia de renda; desenvolvimento 

humano; qualidade domiciliar; e equidade social. O resultado da pesquisa apontou 

para a estratificação espacial da cidade, com destaque para a área central que, 

segundo o autor, permaneceu como local das camadas de maior renda, assim como 

os bairros Jardim Carvalho e Estrela, em contraste à população de menor renda, 

que permaneceu nos limites da área urbana. A Figura 33 mostra a síntese da 

pesquisa: enquanto as áreas em verde indicam os locais onde há inclusão social, os 

locais em vermelho denotam a exclusão social. 

 
Figura 33 - Mapa de índices de exclusão/inclusão na cidade de Ponta Grossa 

 
Fonte: Nascimento (2008, p. 121). 
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O aquecimento do setor da construção civil nas primeiras décadas do século 

XXI trouxe reflexos negativos ao centro de Ponta Grossa. Enquanto proliferaram 

condomínios fechados e novos prédios de alto e médio padrão, com o alto valor da 

terra da área central, a implantação destes foi direcionada aos bairros adjacentes 

(Olarias, Estrela e Jardim Carvalho), acentuando o processo de esvaziamento da 

área central. Enquanto os condomínios direcionavam a população de alta renda para 

os bairros do Jardim Carvalho e Estrela, a verticalização foi concentrada no bairro de 

Olarias (Figura 34). 

 
Figura 34 - Verticalização do bairro de Olarias 

 
Fonte: Imobiliária Desafio (2018). 

 

A Tabela 16 demonstra a evolução da população de Ponta Grossa de 

acordo com seus bairros. Em síntese, a análise enfatiza o fato de que o Centro é o 

único bairro que apresentou o crescimento negativo em todo o território municipal 

nos últimos anos. Dessa forma, é correto atestar que a população está migrando o 

Centro para outras áreas do Município. 

 
Tabela 16 - Evolução e percentuais de crescimento da população de Ponta Grossa 

Bairro 

População 

em 2000 

(hab.) 

População 

em 2010 

(hab.) 

População 

em 2030 

(hab.) 

Variação 

2000-2010 

Variação 

2010-2030 

Boa Vista 21.102 24.608 30.745 17% 25% 

Cará-Cará 18.361 24.678 35.745 34% 45% 

Centro 12.684 12.173 11.278 -4% -7% 

Chapada 17.964 20.170 24.032 12% 19% 
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Colônia Dona 

Luiza 
12.457 16.362 23.198 31% 42% 

Contorno 23.302 28.537 37.701 22% 32% 

Estrela 6.423 7.504 9.396 17% 25% 

Jardim Carvalho 19.312 22.194 27.239 15% 23% 

Nova Rússia 19.803 20.141 20.733 2% 3% 

Oficinas 18.794 21.219 25.464 13% 20% 

Órfãs 11.443 13.153 16.146 15% 23% 

Olarias 7.631 8.493 10.002 11% 18% 

Periquitos 6.307 8.065 11.142 28% 38% 

Ronda 9.171 9.217 9.298 1% 1% 

Uvaranas 41.606 44.160 48.631 6% 10% 

Total 272.152 310.048 376.385   

Fonte: A autora com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 
 

Algumas outras informações corroboram com a afirmação supracitada. 

Segundo dados do último Censo Habitacional (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), o índice de envelhecimento da população 

moradora no Centro é de 121%. Até agora, existem nessa área 6.338 domicílios 

permanentes, que deveriam abrigar 2,6 moradores por domicílio. Todavia, apenas 

74,5% desses estão ocupados. A parcela remanescente, 25,5%, corresponde ao 

número de domicílios, dotados de ampla rede de infraestrutura que se encontram 

vazios. 

Mas, novamente, faz-se necessário questionar qual é a expressividade do 

número de domicílios vazios, ou seja, a taxa de vacância perante o contexto do 

restante do Município. De acordo com Bomfim (2004, p. 30), a proporção de imóveis 

não-ocupados tem significados distintos para o poder público e para o setor privado. 

Para o poder público, a alta presença de vacância imobiliária pode significar 

altas taxas de inadimplência em relação a impostos e tributos, assim como 

a subutilização de infraestrutura já implementada. Nestas áreas, por sua vez, 

a inadimplência passa a significar ao poder pública a diminuição de 

recursos para manutenção e futuros investimentos. Para o setor privado, o 

acompanhamento das variações da vacância imobiliária possibilita o 

direcionamento dos investimentos e aplicações de capitais, ou seja, os 

estudos e modelos procuram prever a obtenção de lucro e renda na 

aplicação do capital. A presença da vacância mantém uma relação direta 

com a variação dos valores imobiliários. 

A autora cita que o índice de vacância aceitável pela dinâmica imobiliária é 

de 5% a 7%, variando de acordo com a idade dos imóveis, o padrão e o uso 
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(BOMFIM, 2004). Logo, os dados dispostos na Tabela 17 demonstram que o Centro 

é o bairro com a maior taxa de imóveis vagos. Superando, em muito, a mediana 

estabelecida por Ponta Grossa como um todo, e o índice de vacância imobiliária. Ao 

analisar a dinâmica do setor imobiliário em Ponta Grossa, Oliveira (2012) concluiu 

que 35% de todas as transações de vendas e locações disponíveis em no Município 

na data eram referentes a imóveis localizados na área central. 

 
Tabela 17 - Proporção de domicílios ocupados e vagos em Ponta Grossa 

Bairro 
Proporção de domicílios 

ocupados (%) 

Proporção de domicílios não 

ocupados (%) 

Boa Vista 94,5 5,5 

Cará-Cará 90,7 9,3 

Centro 74,5 25,5 

Chapada 93,5 6,5 

Colônia Dona Luiza 91,9 8,1 

Vila Estrela 90,2 9,8 

Jardim Carvalho 89,7 10,3 

Nova Rússia 92 8 

Oficinas 91,8 8,2 

Órfãs 90,4 9,6 

Olarias 92,8 7,2 

Periquitos  - - 

Ronda 89,8 10,2 

Uvaranas 89 11 

Mediana 90,55 9,3 

Fonte: Ponta Grossa (2018). 
 

Ao contrapor a Figura 35 com os dados contidos no Anexo A sobre o valor 

dos imóveis em Ponta Grossa, pode-se concluir que os maiores índices estão, 

justamente, nos bairros mais valorizados.  
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Figura 35 - Mapa dos domicílios não ocupados (%) por bairros em Ponta Grossa 

 
Fonte: Ponta Grossa (2018). 
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O Plano Diretor Municipal de 2018 cruzou as informações populacionais com 

a disponibilidade de infraestrutura presente nos bairros, e o resultado foi alarmante 

(Figura 36). A Área Central é o local do Município com maior disponibilidade de 

infraestrutura, e o local onde a população moradora mais diminui. Já os bairros que 

mais crescem em população são justamente os que possuem menor disponibilidade 

de infraestrutura. Nesse contexto, é possível elencar duas hipóteses: a primeira é a 

dinâmica espacial do Município – a rede de emprego e de comércio e serviço foi 

transferida para outros bairros e se tornou independente dos limites territoriais do 

bairro centro, sendo distribuída nos demais bairros; e o valor da terra da área central 

inviabiliza o acesso da população que, por falta de alternativa, passa a residir nas 

áreas de menor valor, onde a infraestrutura não é consolidada. 

 
Figura 36 - Disponibilidade de infraestrutura e população 

 
Fonte: Ponta Grossa (2018). 

 

Na Figura acima vemos que a projeção para a área central é a diminuição do 

número de moradores nos próximos anos. No decorrer de três décadas, o número 

de habitantes da área central pode diminuir até 11% - o maior índice negativo de 

todo território municipal. O deslocamento da população, principalmente no sentido 

dos bairros do Cará-Cará, Colônia Dona Luiza e Periquitos denota a crescente 

demanda por lotes mais acessíveis economicamente. 
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A Figura 36 confirma que o Centro é o único bairro de Ponta Grossa que 

possui todo o seu território atendido pelas cinco redes de infraestrutura30, conforme 

determina a Lei Federal nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano no território nacional. Em contraste, os bairros para onde o crescimento 

populacional está sendo direcionado são os que mais carecem de infraestrutura. 

Ao relacionar os índices encontrados no Centro de Ponta Grossa com os 

dados das outras cinco maiores cidades do Estado do Paraná, pode-se confirmar a 

grave situação do mesmo. 

 
Tabela 18 - Proporção de domicílios ocupados e vagos entre as cinco maiores cidades do Estado do 

Paraná 

Município 
População total 

em 2010 (hab.) 

População 

residindo na 

área central 

(hab.) 

Proporção de 

domicílios 

ocupados (%) 

Proporção de 

domicílios não 

ocupados (%) 

Curitiba 1.908.359 23.360 76.6 23.4 

Londrina 558.439 15.698 86,5 13,5 

Maringá 357.077 14.356 88,7 11,3 

Ponta Grossa 311.611 12.325 74,5 25,5 

Cascavel 319.608 24.534 84,6 15,4 

Mediana 357.077 15.698 85,5 14,45 

Fonte: A autora, com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 
 

A formação e o desenvolvimento do centro de Ponta Grossa possuem uma 

característica contraditória. Enquanto espaço de comércio e serviço, o centro 

sempre se apoiou na demanda das classes de menor renda, mas, enquanto espaço 

de moradia, sempre foi produzido para as altas classes. O resultado é um centro de 

muitos usuários e poucos habitantes.  

Sobre a dinâmica especulativa da reserva imobiliária das áreas centrais, 

Bomfim (2004, p. 39) relata que “os proprietários não se desfazem dos imóveis por 

valores inferiores aos ofertados, exceto raras exceções, mesmo porque grandes 

proprietários lucram com imóveis em outras localidades absorvendo parte da 

demanda que se deslocou do centro”. Ou seja, independente da ocupação das 

áreas centrais ou não, os proprietários das terras seguem lucrando e explorando a 

população de menor renda.  

                                            
 
30

 A Lei Federal nº 6.766/1979 determina que, a rede de infraestrutura básica para aprovação de 
projetos de parcelamentos do solo é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das 
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação (BRASIL, 1979).  
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Ao mesmo tempo, apesar da existência de áreas bem localizadas vazias, 

não existe nenhuma ocupação na área central. De acordo com Silveira (2018), as 

experiências de participação popular pelo movimento comunitário urbano de Ponta 

Grossa permanecem tímidas e, muitas vezes, estão articuladas diretamente com o 

Poder Público, em estratégias de cooptação de lideranças e fortalecimento de 

grupos políticos. Ao entrevistar representantes dos principais movimentos sociais 

urbanos de Ponta Grossa, Stefaniak (2011, p. 189-190) identificou a crítica da 

política habitacional executada no Município, principalmente em relação à 

localização das habitações: 

Esses núcleos habitacionais [são construídos] em áreas muito distantes e 

isso requer daí uma condução, requer um saneamento básico, requer 

escolas, unidade de saúde, aonde não tem de imediato. Então eles são 

construídos lá do outro lado da cidade, só que sem infraestrutura. Nesta 

parte, então o povo reclama muito. (UAMPG) 

A reivindicação é que seja uma moradia digna e que não seja tão longe da 

cidade, e que eles tenham estrutura para que possam ira até o centro, para 

que possam pegar um ônibus, porque nós temos locais hoje que ônibus não 

chegam, não descem, não chega uma ambulância. Então a reivindicação 

dessas famílias é que elas morem mais próximas ao centro para que 

possam ter acesso ao que a cidade pode oferecer (UMP-PG) 

A partir das entrevistas, o autor ressalta que a construção de loteamentos e 

conjuntos habitacionais populares nas regiões mais afastadas do centro é a principal 

causa apontada pelos moradores pela carência infraestrutura e melhores condições 

de vida. Da mesma forma, os moradores identificam a primazia dos interesses 

individuais da elite local, o não cumprimento da legislação urbanística local, a falta 

de interesse do Poder Público e, sobretudo, a falta de iniciativa da comunidade 

afetada pelos problemas de pressionar o Poder Público pelo direito à moradia. 

Stefaniak (2011, p. 191) conclui afirmando que “a compreensão da questão urbana 

pelas lideranças do movimento social urbano de Ponta Grossa se mostrou 

superficial, reproduzindo em certo grau o imediatismo das reinvindicações das 

comunidades que buscam representar”.  

Como afirma Aquino (2008), em São Paulo, os movimentos sociais 

demoraram a incluir a pauta da moradia na área central em suas reinvindicações. 
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Com a propagação dos ideais e estratégias utilizadas nas crescentes ocupações no 

território nacional, é possível que em breve essa demanda seja melhor trabalhada e 

reivindicada em Ponta Grossa.  

O tratamento da área central como um espaço da elite trouxe consequências 

para o restante da população ponta-grossense. Nos próximos tópicos, seguindo o 

exposto no item 3.1 do presente trabalho, serão expostas as categorias de análise 

dos vazios urbanos na área central de Ponta Grossa. 

 

4.2.1  Categorias de análise dos vazios 

Dentre as propostas classificatórias dos vazios urbanos estudadas no 

Capitulo 3, nenhuma traduzia a situação encontrada em Ponta Grossa, portanto, 

optou-se por adaptar os conceitos utilizados pelas autoras em uma nova 

classificação, a partir de três classes distintas: áreas desocupadas, áreas 

desafetadas e áreas subutilizadas. 

O Quadro 5 apresenta o esquema classificatório proposto pela autora, que 

será detalhado em seguida, em comparação com as propostas de Sousa (2010) e 

Dittmar (2006). 

 
Quadro 5 - Classes de vazios urbanos e respectivas características 

Vazios Urbanos 

Autor Classes Significado 

Borde (2006) 

desafetado 

desocupado 

subutilizado 

desessabilizado 

não mais utilizado 

não mais ocupado 

em relação ao potencial construtivo 

em processo de esvaziamento 

Sousa (2010) 

desocupado 

desafectado 

subutilizado 

não edificado/nunca antes ocupado 

sem uso/remanescente físico 

em processo de obsolescência/uso inadequado 

Dittmar (2006) 

remanescentes urbanos 

áreas ociosas 

espaços residuais 

espaços e edifícios abandonados 

espaços não parcelados 

espaços interscistiais 

Utilizado no 

presente trabalho 

vazios físicos 

vazios de uso 

vazios residuais 

espaços sem ocupação 

espaços sem uso 

espaços residuais, interscistiais. 

Fonte: A autora (2018). 
 

A classificação apontada por Borde (2006) foi desconsiderada por relacionar 

as áreas subutilizadas apenas com o potencial construtivo. Em Ponta Grossa, a Lei 
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Municipal nº 10.105/2009 31  atualizou os índices urbanísticos do zoneamento, 

fazendo com que o centro fosse uma das únicas áreas do mundo onde não existe 

número máximo de pavimentos (Tabela 19).  

 
Tabela 19 - Índices Urbanísticos da Zona Central 

Testada Mínima do Lote 12 m 

Área Mínima 360 m² 

Altura Máxima (nº de pavimentos) 

Respeitando a Taxa de Ocupação e o coeficiente de 

aproveitamento, portanto não há número limite de 

pavimentos 

Taxa de Ocupação 
100% (base) 

70% (torre) 

Coeficiente de Aproveitamento 6 

Recuos Frontais Mínimos 
Isento (base) 

Mínimo de 1,5m (torre) 

Afastamentos Laterais Mínimos 
Isento até a altura de 9 metros (base) 

Mínimo de 1,5m (torre) 

Fonte: Ponta Grossa (2009). 
 

Analisando que se trata de uma área onde predominam edificações baixas e 

prédios de até 9 pavimentos (Figura 37), se a metodologia utilizada por Borde fosse 

utilizada, quase que a totalidade dos lotes do bairro deveriam ser classificados como 

subutilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
31

 O referido texto legal é de autoria do Poder Legislativo possuindo, dessa forma, vício de iniciativa. 
Em 2016, o Ministério Público do Paraná solicitou que a Lei fosse revogada urgentemente pois, 
além de ser inconstitucional, não incluiu participação popular no seu processo de formulação. Até 
agora, nenhuma medida contrária a Lei foi tomada pelo Poder Executivo.  
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Figura 37 - Mapa de gabarito de altura de edifícios 

 
Fonte: Ponta Grossa (2018). 

 

Sousa (2010) entende como área subutilizada aquelas em processo de 

obsolescência. Seguindo essa lógica e avaliando a gravidade do processo de 

esvaziamento das áreas centrais de Ponta Grossa, não estaria todo o centro assim 

subutilizado? A autora aponta que o uso inadequado é um dos fatores determinantes 

para definir a subutilização do lote ou da edificação, questão que está além do 

proposto pela presente pesquisa. Por isso, essa classificação foi descartada. 

Por fim, a classificação Dittmar (2006) ressalta a existência de áreas não 

parceladas e de espaços residuais, situações incomuns na realidade do centro 

ponta-grossense. 

Após a definição das categorias que foram utilizadas pelo presente trabalho, 

foi realizado um levantamento, a partir da base cartográfica do Portal Geoweb e do 

Google Maps, que foi posteriormente validado por visita em campo. O resultado dos 

levantamentos gerou a Figura 38, que demonstra os vazios urbanos da área central, 

elaborado pela autora através do software QGis. 
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Figura 38 - Vazios Urbanos da Área Central de Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Percebe-se uma concentração maior de vazios urbanos nas proximidades 

das bordas da área central, que se justifica pela topografia local e pela proximidade 

de Áreas de Preservação Permanente. Além disso, é possível identificar a maior 

concentração de vazios físicos sob as demais categorias de análise.  
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A área correspondente das categorias de análise dos vazios da área foi 

sintetizada na Tabela 20. Considerando que a área central possui 2,4 km² de área, 

os vazios urbanos representam 8,8% dessa, sendo a categoria de vazio físico a que 

apresenta maior incidência no tecido urbano. 

 
Tabela 20 - Área dos vazios urbanos na Área Central de Ponta Grossa 

Categorias de Análise 
Área Total 

m² 
% Vazios % Área Central 

Vazio Físico 98.081 45,32 4 

Vazio de Uso 30.537 14,13 1,2 

Vazio Físico e de Uso 87.761 40,65 3,6 

Total 216.379 100% 8,8 

Fonte: A autora (2018). 
 

Nos próximos itens as categorias de análise serão devidamente esmiuçadas 

e exemplificadas, de modo a caracterizar os vazios urbanos existentes na área 

central.  

 

4.2.1.1 Vazios de uso: as áreas desafetadas 

Para Dittmar (2006, p. 70), o remanescente urbano “é um produto do 

momento atual enquanto vazio de uso, revela continuidades e, principalmente, 

descontinuidades” que, quando combinados, revelam a transformação na relação 

entre tempo e espaço urbanos.  

São áreas encravadas na cidade consolidada, resquícios de antigas 

edificações, espaços industriais e de infraestrutura de transporte obsoletas 

(PORTAS, 2000). Resultam na criação de espaços vazios de uso, decorrentes do 

processo de desindustrialização, onde o poder público busca reestruturar através de 

projetos de reurbanização, “renovação” e reabilitação para novos usos empresariais 

ou residenciais (BRISSAC, 2000). 

Como exemplo, têm-se as antigas áreas da Rede Ferroviária Federal S.A, 

localizadas no Centro de Ponta Grossa, que ficaram abandonadas por décadas até 

que, nos anos 1990, a Administração Municipal decidiu dar-lhes novo significado, 

transformando-as no Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas.  
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Figura 39 - Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas 

 
Fonte: Portal Abandonded Places (2018). 

 

As Figuras abaixo mostram duas situações distintas de imóveis sem uso na 

Área Central de Ponta Grossa. A Figura 40 retrata uma residência unifamiliar há 

anos abandonada, cujo projeto arquitetônico é assinado pelo arquiteto modernista 

Vilanova Artigas, e a Figura 41 retrata a antiga Sociedade Polonesa Renascença, 

tombado pelo patrimônio histórico que também se encontra em situação de 

abandono. Nesse caso, os responsáveis já se manifestaram contrários à 

preservação da edificação, tentando até impugnar a sessão de tombamento (SILVA, 

2012). Em 2017, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural aprovou a demolição 

da edificação, desde que a fachada principal fosse restaurada (GALANI, 2017), 

demonstrando a forçados fatores predatórios da especulação imobiliária em Ponta 

Grossa, especialmente na área central. 
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Figura 40 - Residência sem uso na Área Central de Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2019). 

 
Figura 41 - Prédio sem uso na Área Central de Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

4.2.1.2 Vazios físicos: as áreas sem ocupação 
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Villaça (1998) afirma que os vazios físicos são as áreas ociosas, de possível 

medição, associadas a grande disponibilidade de terras. Para Alvarez (1994, apud 

DITTMAR, 2006 p. 71) essas áreas “caracterizam-se muitas vezes por áreas 

reservadas pelos proprietários para a especulação imobiliária, onde o processo de 

produção e reprodução das parcelas da cidade não estão sendo utilizadas”. 

Durante muitos anos, os vazios físicos eram relacionados somente ao 

estoque de grandes extensões de terras ociosas, que geravam desequilíbrio tanto 

na estrutura física, como na estrutura socioeconômica do espaço urbano. Mas, com 

o passar dos anos, a definição se ampliou. Deste modo, atualmente, classificam-se 

como áreas ociosas as glebas não parceladas, os loteamentos e os lotes não 

ocupados e desocupados, localizados em áreas com ampla oferta de infraestrutura.  

Cabe aqui salientar que Borde (2006) faz uma diferenciação entre as áreas 

“não ocupadas” das “desocupadas”. Para a autora, as áreas “não ocupadas” são 

aquelas que nunca foram edificadas e as “desocupadas” são aquelas que já 

passaram por um processo de esvaziamento e tiveram suas edificações demolidas. 

No entanto, como a presente pesquisa trabalhará com o estado atual de vacância 

dos imóveis, será considerada desocupada todas as áreas que não apresentam 

edificações, independentemente do seu estado anterior, uma vez que não é possível 

registrar a mutabilidade dos mesmos em anos anteriores. 

As Figuras abaixo retratam algumas das situações de vazios físicos da área 

central. A Figura 42 mostra a situação de uma área “desocupada” em conformidade 

com Borde (2006). Até alguns anos atrás, existia no local uma igreja presbiteriana 

que foi demolida. Já a Figura 43 e a Figura 44 demonstram vazios “não ocupados”, 

onde não houve nenhum tipo de edificação. 
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Figura 42 - Vazio Urbano na Área Central 

 
Fonte: A autora (2019). 

 
Figura 43 - Lote sem ocupação na Área Central 

 
Fonte: A autora (2019). 

 
Figura 44 - Vazio urbano em Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2019). 
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4.2.1.3 Vazios residuais: os remanescentes urbanos 

Os remanescentes urbanos são o que Solà-Morales (1995) denominou 

terrain vague, áreas sem uso atual, de forte memória urbana. Dittmar (2006, p. 72) 

os conceitua como “sobras típicas ou imprevistas de terrenos públicos, constituindo 

fragmentos, localizados em setores valorizados”, podendo ser as orlas ferroviárias e 

rodoviárias; espaços de servidão; vazios sob pontes e viadutos; entre outros. Brissac 

(2000) cita que esses espaços podem passar por imperceptíveis, sendo resquícios 

de espaços despojados de uso, de vida comunitária e de memória. 

Nesse contexto, o miolo de quadra, ou seja, o espaço vazio contido dentro 

do quarteirão, formado pela oposição aos elementos construídos, igualmente é visto 

como espaço residual, pois, desprovidos de elementos físicos e de uso, integram a 

categoria de áreas com potencialidades de ocupação no tecido urbano das cidades. 

 
Figura 45 - Miolos de quadra sem uso ou edificação, em Ponta Grossa 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

A Figura 45 detalha os miolos de quadra sem uso ou edificação encontrados 

em apenas uma porção do território da área central, mostrando a significativa 

ocorrência dos mesmos.  

 

4.3 SÍNTESE CONCLUSIVA 
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A reflexão sobre a produção do espaço urbano de Ponta Grossa a partir das 

políticas habitacionais é explícita em mostrar a gravidade do processo de exclusão 

da população de menor renda para as franjas urbanas. Desde o início da execução 

de políticas habitacionais, nos anos 1950, a cada década ou programa, o perímetro 

urbano foi sucessivamente expandido para dar espaço a novos, e cada vez maiores, 

empreendimentos de habitação de interesse social, localizados sempre em áreas de 

expansão urbana, colaborando para reforçar a especulação imobiliária à medida que 

apenas a reconhece e reproduz. 

Com o passar dos anos, a área central, que sempre excluiu a população e 

menor renda, perdeu a competitividade para os condomínios fechados e para as 

novas áreas verticalizadas da cidade. Como efeito, a área central se tornou um 

espaço esvaziado, expectante e altamente especulativo. Contudo, nas últimas 

décadas do século XX e nesse início do século XXI, o retorno das discussões acerca 

das áreas centrais, suas tendências de abandono e resiliência, é de significativa 

valia. Os vazios urbanos parecem adquirir um protagonismo intenso, pois podem 

significar uma reorientação para as políticas habitacionais e uma possibilidade de 

vida mais justa para a população de menor renda. 

Somente a adoção de medidas concretas de combate à segregação espacial 

e a especulação imobiliária com a consequente redução dos vazios urbanos 

existentes na cidade é que permitirá a execução de um programa de 

reassentamento sem o aumento da zona urbana do Município. Porém, a efetividade 

dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto das Cidades é condição 

necessária para a adequada execução de políticas habitacionais mais sustentáveis, 

efetivas e coerentes com a realidade socioespacial de Ponta Grossa. 

O próximo capítulo apresentará a metodologia desenvolvida para atingir os 

fins propostos pela presente pesquisa, de maneira a explicitar todo o percurso da 

análise a ser percorrido para validar a hipótese anteriormente citada. 
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5 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é caracterizada como quali-quantitativa quanto à 

abordagem do problema e exploratória quanto ao objetivo (GIL, 2010). A 

possibilidade de integração entre os métodos quantitativos e qualitativos possibilita 

uma compreensão e explicação mais abrangente do tema estudado (GIDDENS, 

2012). Como cita Minayo (1993, p. 34): 

A relação entre quantitativo e qualitativo […] não pode ser pensada como 

oposição contraditória […] é de se desejar que as relações sociais possam 

ser analisadas em seus aspectos mais „concretos‟ e aprofundadas em seus 

significados mais essenciais. Assim, o estudo quantitativo pode gerar 

questões para serem aprofundadas qualitativamente e vice-versa. 

Em relação à estratégia de pesquisa foi adotada a pesquisa bibliográfica, 

documental e o estudo de caso. A pesquisa bibliográfica se desenvolve 

principalmente a partir de livros e artigos científicos de referência informativa e 

remissiva. A pesquisa documental se baseia em documentos dos órgãos públicos. 

Já o estudo de caso, de acordo com Gil (2010, p. 34) “consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”.  

Para atingir o objetivo proposto pela presente pesquisa, foi selecionado um 

empreendimento do PMCMV destinado a famílias que recebem até três salários 

mínimos no Município de Ponta Grossa. Buscou-se escolher um empreendimento 

que retratasse de forma mais evidente a segregação socioespacial que acompanha 

os aspectos locacionais da implantação do Programa. Dessa forma, optou-se pelo 

Conjunto Habitacional Jardim Boreal I, cuja construção foi iniciada em 2012 e 

beneficiou 356 famílias. 

A análise do empreendimento real e do empreendimento simulado parte de 

três pontos distintos e complementares: (1) a análise locacional, onde o foco é a 

qualidade do local de inserção do empreendimento; (2) a análise de custos, que 

busca levantar as despesas com as unidades habitacionais, com a infraestrutura e 

com os equipamentos públicos mínimos necessários para o atendimento da 

população do empreendimento; (3) e a análise comparativa – locacional e de custos 

- entre ambos.  
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Figura 46 - Síntese dos métodos de análise 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

A Figura 46 sintetiza as categorias dos métodos de análise que serão 

descritas nos próximos tópicos do trabalho. 

 

5.1 MÉTODO DE ANÁLISE LOCACIONAL 

A análise locacional para habitação de interesse social é pertinente para 

averiguar qualitativamente de que maneira se dá (ou não) o direito à cidade. Apesar 
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de o cidadão passar várias horas do seu local de trabalho e no deslocamento até ele, 

é no local de habitação – bairro, vila ou conjunto habitacional, que se estabelece a 

relação do morador com a cidade. É ali que se dá a base da vida cotidiana, o 

comércio, a escola dos filhos, as relações sociais com os vizinhos, o culto religioso. 

É a partir desse local que se dá o acesso à vida urbana, aos serviços, ao comércio e 

aos equipamentos públicos não disponíveis em uma escala menor. 

A análise do Conjunto Habitacional Jardim Boreal e da simulação será 

realizada a partir da avaliação dos componentes locacionais, conforme exposto por 

Guimarães (1997), que são: externalidades e rede de infraestrutura. Segundo o 

autor, a localização possui um aspecto primordial na análise e na compreensão do 

objeto habitação, pois “envolve não só suas próprias e distintas características como 

bem final, mas uma especificidade fundamental, qual seja, que as partes que a 

compõem preservam suas condições de funcionamento tanto quanto fora da 

unidade” (GUIMARÃES, p. 254, 1997).  

 

5.1.1 Método de análise das Externalidades 

A análise de externalidades seguirá a metodologia proposta por Santos 

(2015), com adaptações para se adequar à realidade ponta-grossense. Nesse caso, 

a análise do acesso ao comércio e ao emprego dará espaço para análise dos 

elementos da paisagem que acentuam a segregação socioespacial. Essa escolha 

justifica-se pelo fato de que o acesso ao comércio e a emprego são fatores 

subjetivos quando comparados à proposta da presente pesquisa. 

Como reforça o Plano Diretor Municipal – Lei nº 8.663 de 2006, a existência 

de centros de bairro é uma alternativa para “promover a descentralização do 

desenvolvimento urbano do município, com a manutenção do equilíbrio nas relações 

entre os espaços urbanos e rurais”. Dessa forma, a análise avaliará a proximidade 

do empreendimento às centralidades da região através do transporte público. Isso 

acontecerá através da utilização do Google Maps e do Portal Geo Web, que 

apresentam as linhas e percursos do transporte público. 
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Considerando o tecido urbano segregado do Município, será levantada e 

avaliada a existência de barreiras que influenciem no acesso e na localização do 

empreendimento, sendo elas: rodovias, ferrovias, cursos d‟água e Áreas de 

Preservação Permanente – APP. 

A última categoria de externalidade a ser analisada é a densidade do 

entorno do empreendimento, que se dará através dos dados dos setores censitários 

do IBGE (2010). 

 
Quadro 6 - Categorias da análise de externalidades 

 CATEGORIAS CRITÉRIO 

ACESSO ÀS 

CENTRALIDADES 

URBANAS 

Acesso ao centro da cidade 
 Distância máxima 

de 5.000 m;  

Acesso ao centro do bairro 
 Distância máxima 

de 1.000 m; 

Acesso ao centro da vizinhança 
 Distância máxima 

de 600 m; 

BARREIRAS 

SEGREGADORAS 

Existência elementos que segreguem o espaço 

urbano, como: linha férrea, rodovia, etc. 
- 

DENSIDADE 

Densidade demográfica no entorno do 

empreendimento 
 Raio de 800 m. 

Incremento populacional causado pela 

implantação do empreendimento com o 

zoneamento 

- 

Fonte: Adaptado de Brasil (2017) e Santos (1988). 

 

5.1.2 Método de análise da Rede de Infraestrutura Urbana 

A rede de infraestrutura urbana compreende as redes de água, esgoto, rede 

de telefonia, energia, sistema de transporte público, equipamentos de lazer, de 

saúde, de educação, cultura, entre outros. São bens coletivos disponíveis ao uso 

privado dos detentores da posse da terra (GUIMARÃES, 1997).  

A análise da Rede de Infraestrutura Urbana levará em consideração três 

componentes indicados por Santos (1988), que são: as redes rígidas (esgotamento 

sanitário e pluvial, abastecimento de água, pavimentação de vias, rede de telefonia e 

energia elétrica), as redes não rígidas (coleta de lixo e transporte coletivo) e os 

equipamentos comunitários. Ainda existe um quarto componente, as estações de 

apoio, cuja análise não será realizada pelo trabalho, pois, como se tratam de 

equipamentos de grande porte, como estação de tratamento de esgoto, entende-se 

que para a análise locacional a proximidade desse tipo de equipamento ao usuário é 
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irrelevante, sendo mais interessante analisar o fornecimento (ou não) do serviço 

prestado pelos equipamentos. 

Dessa maneira, a mobilidade urbana será analisada através do acesso, a 

partir do empreendimento, aos meios de transportes de baixa capacidade através da 

existência de linhas de transporte coletivo e o grau de alcance das mesmas. Além 

disso, será analisado o acesso os meios de transporte coletivo, como ciclovias e 

ciclofaixas. Para analisar a abrangência e efetividade dos equipamentos 

comunitários, tomou-se como base a escala de análise adotada por Santos (1988), 

demonstrada pela Figura 47. 

 
Figura 47 - Escalas de análise da abrangência dos equipamentos comunitários 

 
Fonte: Santos (1988). 

 

Para potencializar a funcionalidade dos equipamentos, o autor aponta a 

distribuição ideal dos mesmos, segundo as escalas urbanas previamente 

explicitadas (Quadro 7).  

 
Quadro 7 - Localização preferencial dos equipamentos comunitários no espaço urbano 

Equipamento Vizinhança Bairro Cidade 

Centro Municipal de Ensino Infantil    

Escola de Ensino Fundamental    

Escola de Ensino Fundamental    

Escola de Ensino Médio    

Centro de Ação Social    

Unidade Básica de Saúde    

Hospital    

Parques    

Praças e Áreas Verdes    

Posto policial    

Fonte: Adaptado de Santos (1988). 
 

Para comprovar ou não a efetividade do acesso dos moradores do Jardim 

Boreal I e do empreendimento simulado aos serviços público e aos equipamentos 

comunitários, priorizou-se a análise das condições de acesso aos equipamentos de 

educação, saúde, segurança e administração e parques e praças. Como meio de 
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análise, serão utilizadas as áreas de influências estabelecidas pelo Plano Diretor de 

Goiânia (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2007), abaixo descritas e o 

atendimento à demanda da área do empreendimento em questão. 

 
Quadro 8 - Categorias da análise de infraestrutura 

 Categorias Critério 

Serviços 

Rede de água  Existência de rede de água. 

Rede de Esgoto  Existência de rede de esgoto. 

Rede de Telefonia  Existência de Rede de Telefonia. 

Rede de Energia  Existência de Rede de Energia. 

Meios de transporte 
 Meios de transporte de baixa capacidade: 

ônibus urbanos 

Meios de transporte 
 Meios de transporte alternativos: ciclovias 

e ciclofaixas 

Equipamentos de 

Educação 

Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI) 

 Público Alvo: crianças de 0 até 6 anos; 

 Raio de influência máximo: 300 m. 

Centro de Ensino 

Fundamental 

 Público Alvo: adolescentes de 7 a 14 

anos; 

 Raio de influência máximo: 1.500 m. 

Centro de Ensino Médio 
 Público Alvo: adolescentes e adultos; 

 Raio de influência máximo: 3.000m. 

Equipamentos de 

Saúde 

Unidade Básica de 

Saúde 

 Orientação e prestação de assistência 

médico-sanitária à população; 

 Localização próxima às áreas 

residenciais; 

 Raio de influência máximo: 1.000 m. 

Unidade de Pronto 

Atendimento 

 Orientação e prestação de assistência 

médico-sanitária à população 

 Localização próxima às áreas 

residenciais, preferencialmente, em centro 

de bairro com fácil acesso por transporte 

coletivo 

 Raio de influência máximo: 5.000 m. 

Hospital Regional 

 Atendimento em regime de internação e 

emergência; 

 Deve dispor de pronto-socorro 24 horas; 

 Uma unidade para cada 200.000 hab. 

 Raio de influência máximo: regional. 

Equipamentos de 

Segurança 

Posto policial 

 Localização em área de concentração 

urbana e fácil acesso, evitando a 

proximidade aos Centros de Ensino 

Infantil, creches e residências; 

 Uma unidade para cada 20.000 hab. 

 Raio de influência máximo: 2.000 m 

Batalhão de Incêndio 

 Localização de fácil e rápido 

deslocamento aos locais de maior risco de 

incêndio e a toda região de modo geral; 

 Uma unidade para cada 120.000 hab. 

Equipamentos de 

Assistência Social 

Centro de Referência de 

Assistência Social 

 Recomenda-se a distância máxima de 2 

km(cerca de 20-25 min. de caminhada); 
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(CRAS)  Uma unidade para cada 120.000 hab. 

Parques e Praças 

Parques, Praças de 

Vizinhança 

 Uma unidade para cada 10.000 hab.; 

 Raio de influência máximo: 600m. 

Parques de Bairro 

 Localização em área de fácil acesso ao 

bairro seja a pé ou por transporte coletivo; 

 Uma unidade para cada 20.000 hab.; 

 Raio de influência máximo: 2.400m. 

Parque da Cidade 
 Localização privilegiada em relação à 

cidade como um todo. 

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Goiânia (2007). 
 

O método de análise seguirá os seguintes passos, tendo como base o 

trabalho realizado por Santos (2015): 

1) Levantamento do grau de alcance dos equipamentos existentes, 

segundo a tabela supracitada; 

2) Estimativa da demanda de vagas necessárias a partir da análise 

demográfica; 

3) Estimativa da população atendida em cada equipamento público 

através de cálculo entre a população estimada e a quantidade de 

equipamentos. 

 

5.1.3 Resumo das categorias de análise locacional 

Como forma de comparação entre os estudos de caso, optou-se por adotar 

como critério analítico a relação entre os Estudos de Caso e o atendimento aos itens 

supracitados. Dessa forma, baseado em Fortunato (2014), serão considerados 

Totalmente Atendidos os itens que atendem em sua completude aos critérios 

estabelecidos e esses receberão pontuação “1”, os critérios Parcialmente Atendidos 

receberão pontuação “0,5” e os itens e Não Atendidos ou Inexistentes não receberão 

pontuação. 

Quadro 9 - Pontuação das categorias de análise locacional 

Categorias Pontuação Máxima 

EXTERNALIDADES 

ACESSO 

Acesso ao centro da cidade 1 

Acesso ao centro do bairro 1 

Acesso ao centro da vizinhança 1 

BARREIRAS SEGREGADORAS 
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Inexistência de barreiras segregadoras 1 

DENSIDADE 

Densidade demográfica no entorno do empreendimento é compatível com o 

zoneamento 
1 

Incremento populacional causado pela implantação do empreendimento é 

compatível com o zoneamento 
1 

REDE DE INFRAESTRUTURA 

SERVIÇOS 

Rede de água 1 

Rede de Esgoto 1 

Rede de Telefonia 1 

Rede de Energia 1 

Mobilidade: meios de transporte de baixa capacidade: ônibus urbanos 1 

Mobilidade: meios de transporte alternativos: ciclovias e ciclofaixas 1 

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

CMEI 1 

Escola de Ensino Fundamental 1 

Colégio de Ensino Médio 1 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

Unidade Básica de Saúde 1 

Unidade de Pronto Atendimento 1 

Hospital Regional 1 

EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Centro de Referência de Assistência Social 1 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Posto Policial 1 

Batalhão de Incêndio 1 

PARQUES E PRAÇAS 

Parques e praças: praças e parques de vizinhança 1 

Parques e praças: parques de bairro 1 

Parques e praças: parque da cidade 1 

Total 24 

Fonte: Adaptado de Fortunato (2014). 

 

5.2 MÉTODO DE ANÁLISE DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO 

A análise dos custos da construção envolve três variáveis distintas: o custo 

do lote, o custo da construção das unidades habitacionais e o custo da execução da 

infraestrutura necessária para dar suporte à vida cotidiana dos moradores dos 

Estudos de Caso. Desse modo, os próximos tópicos detalham a metodologia 

utilizada para analisar as três variáveis. 

 

5.2.1 Método de análise de custos do lote 
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Para analisar o custo da gleba onde foi implantado o Conjunto Habitacional 

Jardim Boreal I, será pesquisado o valor da transição imobiliária de compra da 

mesma no Portal da PMPG e da PROLAR.  

Já para o Estudo de Caso da Área Central, será utilizado como base no 

levantamento do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 

Imobiliário e Condominial que indica que o valor do m² de lotes vagos localizados na 

Área Central de Ponta Grossa é igual a R$ 1.152,33 (Inpespar, 2017). O Inpespar é 

uma entidade ligada ao Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná (Secovi-

PR), e é o órgão responsável por pesquisas sobre o desenvolvimento do mercado 

imobiliário e condominial.  

 

5.2.2 Método de análise de custos das unidades habitacionais 

A análise de custos das unidades habitacionais será realizada a partir das 

especificidades de cada Estudo de Caso, como demonstra os tópicos a seguir. 

 

5.2.2.1 Estudo de Caso: Jardim Boreal I 

A análise dos custos das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional 

Jardim Boreal I foi realizada a partir dos dados disponibilizados pela Caixa 

Econômica Federal e pela Prolar sobre a licitação e a contratação do 

empreendimento em questão. Na base de dados da Caixa Econômica Federal, o 

Jardim Boreal I é identificado pelo código 2952845, sendo a contratação resultado 

da Concorrência 05/2009 da PMPG. 

Para atualizar os custos do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I para a 

data base de abril de 2019 foi utilizado os seguintes índices: IGP-M (Índice Geral de 

Preços do Mercado), índice disponibilizado pela FGV e utilizado no reajuste das 

transações imobiliárias; e o INCC-DI (Índice Nacional de Preços da Construção Civil), 

igualmente disponibilizado pela FVG e utilizado para acompanhar a evolução dos 

custos no setor da construção que incluem preços de materiais, equipamentos, 

serviços e mão-de-obra. Além disso, para atualizar os valores da equipagem dos 

equipamentos públicos necessários foi utilizado o IPCA (Índice de Preços ao 
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Consumidor Amplo), que o índice utilizado pelo Banco Central para definir a meta da 

inflação. 

 

5.2.2.2 Estudo de Caso: HIS em Área Central 

A simulação da viabilidade do Estudo de Caso em Área Central parte da 

tipologia de Habitação Popular, que é aquela que possui preço significativamente 

inferior ao ofertado pelo mercado imobiliário, se destina a famílias com renda de até 

três salários mínimos e possui preço máximo de venda igual a R$ 82.000,0032, 

contendo: 

 Compartimentos: sala, cozinha, área de serviço, banheiro e dois dormitórios; 

 Área da unidade: 39m²33; 

 Piso: cerâmico na cozinha e banheiro, cimentado no restante; 

 Revestimento de alvenarias: azulejo na altura de 1,50m nas paredes 

hidráulicas e box. Reboco interno e externo com pintura PVA; 

  Forro: laje de concreto; 

 Esquadrias: janelas de ferro ou alumínio e portas de madeira. 

A demonstração financeira será baseada nos índices divulgados pelo 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná (SINDUSCON-PR). Dessarte, 

para compor as tabelas de viabilidade, serão consideradas as áreas computáveis 

das unidades habitacionais para quantificar o número de unidades e o porte da 

edificação. 

O índice básico para estimar o custo da construção será o Custo Unitário 

Básico (CUB/m²), estimado por metro quadrado calculado de acordo com a Norma 

                                            
 
32

 O valor máximo de aquisição da unidade habitacional compreende os custos de aquisição do 
terreno, edificação, equipamentos de uso comum, tributos, despesas de legalização, gestão 
condominial, trabalho social e execução de infraestrutura interna, excetuada a de responsabilidade 
da distribuidora de energia elétrica, como consta na Portaria nº 114, de 9 de fevereiro de 2018, do 
Ministério das Cidades (BRASIL, 2018). 

33
 Valor definido pela Portaria nº 660, de 14 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018). 
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Técnica NBR 12.721/2006, que avalia os custos de construção para incorporação 

imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios.  

O CUB é um índice calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da 

Construção Civil e tem como objetivo: 

Determinar o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecido 

na lei de incorporação de edificações habitacionais em condomínio, 

ressaltando que o Custo Unitário Básico (CUB) é um custo meramente 

orientativo para o setor da Construção Civil, não sendo nunca o custo real 

da obra, pois esse só é obtido através de um orçamento completo com 

todas as especificações de cada projeto em estudo ou análise. No entanto, 

hoje em dia a variação percentual mensal do CUB tem servido como 

mecanismo de reajuste de preços em contratos de compra de apartamentos 

em construção e até mesmo como índice setorial (SINDUSCON – PR, 

2018).  

De acordo com o próprio SINDUSCON-PR, por se tratar de uma estimativa, 

os valores obtidos a partir da utilização do CUB não substituem o orçamento 

completo da obra, pois nesse entram todas as especificações de cada projeto 

arquitetônico. 

Os índices do CUB-PR são calculados para quatro regiões do Paraná: 

Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel, com base em projetos padrão residenciais, 

comerciais, galpão industriais e residência popular, estimando os insumos, despesas 

administrativas e equipamentos. Para a pesquisa, será utilizado o índice calculado 

para o Curitiba, visto que é o Município que está em menor distância de Ponta 

Grossa dentre os supracitados. 

Dentre os padrões de projetos residenciais de baixo padrão e de residência 

popular estão os seguintes: 

 

Quadro 10 - Padrão de projetos residenciais de interesse, social, baixo padrão e popular 

Sigla Nome e Descrição Dorm. 

Área 

Real 

(m²) 

Área 

Equiv. 

(m²) 

R1-B 
Residência unifamiliar padrão baixo: 1 pavimento, com 2 

dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. 
2 58,64 51,94 

RP1Q Residência unifamiliar popular:1 pavimento, 1 dormitório, 1 39,56 39,56 
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sala, banheiro e cozinha. 

PIS 

Residência multifamiliar - Projeto de interesse social: 

Térreo e 4 pavimentos/tipo; 

Pavimento térreo: Hall, escada, 4 aptos/andar, com 2 

dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço; 

Na área externa estão localizados o cômodo da guarita, 

banheiro e central de medição; 

Pavimento tipo: Hall, escada e 4 aparts/ andar, c/ 2 

dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. 

2 991,45 978,09 

PP-B 

Residência multifamiliar - Prédio popular – padrão 

baixo: térreo e 3 pavimentos tipo; 

Pavimento térreo: Hall de entrada, escada e 4 

apartamentos/andar com 2 dormitórios, sala, banheiro, 

cozinha e área de serviço;  

Na área externa estão localizados o cômodo de lixo, 

guarita, central de gás, depósito com banheiro e 16 vagas 

descobertas;  

Pavimento tipo: Hall, escada e 4 apartamentos/andar, com 

2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. 

2 1.415,0 927,08 

PP-N 

Residência multifamiliar - Prédio popular – padrão 

normal: Garagem, pilotis e 4 pavimentos tipo. Garagem: 

Escada, elevador, 32 vagas de garagem cobertas, cômodo 

de lixo, depósito e instalação sanitária;  

Pilotis: Escada, elevador, hall de entrada, salão de festas, 

copa, 2 banheiros, central de gás e guarita; 

Pavimento tipo: Hall de circulação, escada, elevador e 

quatro apartamentos por andar, com três dormitórios, 

sendo um suíte, sala de essar/jantar, banheiro social, 

cozinha, área de serviço com banheiro e varanda. 

3 2.590,3 1.840,4 

R8-B 

Residência multifamiliar padrão baixo: Pavimento térreo 

e 7 pavimentos tipo; 

Pavimento térreo: Hall de entrada, elevador, escada e 4 

apartamentos/andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, 

cozinha e área para tanque; 

Na área externa estão localizados o cômodo de lixo e 32 

vagas descobertas;  

Pavimento-tipo: Hall de circulação, escada e 4 

apartamentos/andar, com 2 dormitórios, sala, banheiro, 

cozinha e área para tanque. 

2 2.801,6 1.885,5 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-PR (2019). 
 

Considerando os dados da NBR 12.721/2016 e o padrão de habitação de 

interesse social, o presente trabalho utilizará como base para a área residencial da 

simulação a categoria R8-B para a data base de abril de 2019. Cabe observar que 

não existe nenhuma referência no CUB sobre as especificidades locacionais das 

edificações. 

Para quantificar a área de garagem, serão utilizados os parâmetros contidos 

na Lei Municipal nº 7.969 de 2004, que estabelece a necessidade de uma vaga 
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(2,50m x 5,0m) a cada dois apartamentos, somados a 8m² de área de circulação, 

perfazendo 20,5 m² por vaga. Ainda, os parâmetros urbanísticos utilizados na 

simulação são os definidos pela Lei Municipal nº 10.105/2009, como cita o item 3.5.1. 

E, considerando que o Conjunto Habitacional Jardim Boreal I possui uso misto, a 

simulação preverá área destinada à atividade comercial, no nível do passeio e com 

acesso direto por este. Para suprir essa lacuna, adotando o conceito de áreas 

equivalentes da NBR 12.721/2005 34 , serão utilizados os seguintes índices para 

calcular os custos equivalentes às áreas de custo padrão (TORQUATO, 2017; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005): 

I. Garagem: 0,5 a 0,75; 

II. Área Comercial sem acabamento: 0,4 a 0,6; 

III. Fundação: 0,05; 

IV. Recreação: 0,5; 

V. Terraços ou área descoberta sobre laje: 0,3; 

VI. Áreas técnicas (barrilete, caixa d‟água e casa de máquinas): 0,5. 

Analisando a relação entre as dimensões dos vazios urbanos da Área 

Central, a população estimada, o programa de necessidades e a descrição da 

categoria R8-B, percebeu-se que a mesma se enquadra apenas para classificar a 

área destinada às habitações da simulação, sendo necessária uma nova categoria 

para o cálculo da garagem, da área comercial, da fundação, da área de recreação e 

dos terraços sobre lajes. A categoria R16-N, abaixo descrita, foi definida para 

embasar as estas áreas por possui as características semelhantes ao proposto pelo 

Estudo de Caso. 

Quadro 11 - Padrão de projeto residenciais multifamiliar 

Sigla Nome e Descrição Dorm. 

Área 

Real 

(m²) 

Área 

Equiv. 

(m²) 

R16-N 

Residência multifamiliar, padrão normal: Garagem, 

pilotis e 16 pavimentos tipo. Garagem: Escada, elevador, 

128 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo depósito e 

3 10.562 8.224,5 

                                            
 
34

 A NBR 12.721/2005 trata da avaliação de custos de construção para incorporação imobiliária e 
outras disposições para condomínios edilícios e conceitua como área equivalente “Área virtual cujo 
custo de construção é equivalente ao custo da respectiva área real, utilizada quando este custo é 
diferente do custo unitário básico da construção adotado como referência” (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, p. 7). 
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instalação sanitária.  

Pilotis: Escada, elevador, hall de entrada, salão de festas, 

copa, 2 banheiros, central gás e guarita.  

Pavimento tipo: Hall de circulação, escada, elevador e 

quatro apartamentos por andar, c/ três dormitórios, sendo 

um suíte, sala de estar/jantar, banheiro social, cozinha e 

área de serviço com banheiro e varanda. 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-PR (2019). 
 

O índice não leva em consideração o custo dos elevadores. Para estimar o 

custo da instalação, serão utilizados os dados da NBR 5665/1983 para calcular o 

tráfego de passageiros e, desta forma, estimar a quantidade de elevadores 

necessários para o empreendimento. Para o cálculo de custo dos elevadores, será 

utilizado o valor unitário de R$ 10.790,8135 (TORQUATO, 2017). 

A majoração das categorias do CUB selecionadas para o estudo resultou 

nos valores contidos no Quadro 12: 

 
Quadro 12 - Padrão de projetos utilizados no Estudo de Caso sem BDI 

ÁREA REFERÊNCIA SEM 5% FUNDAÇÃO COM 5% FUNDAÇÃO 

ÁREA RESIDENCIAL R8-B (R$/m²) 1.223,35 1.283,47 

ÁREA COMERCIAL 40% R16-N (R$/m²) 547,41 574,78 

GARAGEM 75% R16-N (R$/m²) 1.026,39 1.077,71 

RECREAÇÃO 50% R16-N (R$/m²) 684,26 718,47 

TERRAÇO SOBRE 
LAJE 

30% R16-N (R$/m²) 410,55 431,08 

ÁREA TÉCNICA 50% R16-N (R$/m²) 684,26 718,47 

Fonte: Adaptado de SINDUSCON-PR (2019). 
 

Cabe salientar que os Custos Unitários Básicos consideram apenas as 

despesas indiretas da construção, que compreendem os componentes de preços 

que podem ser quantificados e mensurados nas planilhas orçamentárias da obra, 

como os materiais utilizados, a mão de obra, etc. No entanto, para atingir o objetivo 

proposto pelo presente trabalho, faz-se necessário calcular os custos indiretos que, 

segundo o Tribunal de Contas da União (TCU) são: a remuneração da construtora 

responsável pela execução da obra, os tributos incidentes sobre o faturamento, 

prêmio de apólices de seguro, entre outros (TCU, 2013).  

A composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) a ser 

utilizada é igual a 21,20%, composta a partir dos Valores Médios disponibilizados em 

                                            
 
35

 Torquato (2017) aponta o valor de R$ 10.000,00 para cada elevador. Para utilizar a mesma base 
na presente pesquisa, o valor foi atualizado pelo INCC-DI para a data base de abril de 2019, 
resultando no valor de R$ 10.790,81. 
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Acordão do TCU (TCU, 2013). Até o ano de 2018, a Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa possuía um Termo de Adesão com a Caixa Econômica Federal que isentava 

a atividade de construção de obras de interesse social da cobrança de Imposto 

Sobre a Prestação de Serviço de Qualquer Natureza, o que diminuiria o BDI para 

18,70%. No entanto, em 2017, a Lei Municipal nº 12.937 revogou e suprimiu as 

isenções ou reduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza da 

legislação municipal geral e especial. 

 
Quadro 13 - Composição do BDI (%) 

 BDI (HIS) 

Administração Central 4,00 

Seguro e Garantia 0,80 

Riscos 1,27 

Despesas Financeiras 1,23 

Remuneração
36

 7,40 

PIS e COFINS 4,00 

ISSQN 2,50 

Total (BDI) 21,20 

Fonte: TCU (2013). 
 

Portanto, os valores finais a serem utilizados no Estudo de Caso da 

simulação de um empreendimento de HIS na Área Central de Ponta Grossa serão 

os seguintes: 

 

Quadro 14 - Padrão de projetos utilizados no Estudo de Caso com BDI 

ÁREA REFERÊNCIA COM BDI E FUNDAÇÃO 

ÁREA RESIDENCIAL R8-B (R$/m²) 1.555,57 

ÁREA COMERCIAL 40% R16-N (R$/m²) 663,91 

GARAGEM 75% R16-N (R$/m²) 1.306,18 

RECREAÇÃO 50% R16-N (R$/m²) 870,79 

TERRAÇO SOBRE LAJE 30% R16-N (R$/m²) 522,47 

ÁREA TÉCNICA 50% R16-N (R$/m²) 870,79 

Fonte: A autora (2019). 

 

5.2.3 Método de análise de custos de infraestrutura 

                                            
 
36

 É importante não confundir a remuneração do BDI com o lucro da empresa construtora, pois se 
trata de conceitos com conteúdos distintos. Para o TCU (2013, p. 31) a remuneração “é um conceito 
isolado, autônomo, estabelecido previamente, independente de outros confrontos, enquanto que o 
termo contábil lucro, por exemplo, é um conceito posterior, final, relacionado ao resultado 
econômico de uma empresa, incluindo suas atividades operacionais e não operacionais”.  
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Os dois cenários dos Estudos de Caso abordam duas possibilidades 

relacionadas à infraestrutura e a instalação de equipamentos públicos comunitários: 

a existência de infraestrutura já executada relacionada à implantação do 

empreendimento existente; e instalação futura de infraestrutura para atender a 

demanda gerada pelo empreendimento, seja ele existente ou não. 

A análise de custos de infraestrutura irá se limitar nos seguintes itens: 

análise dos custos dos equipamentos e serviços instalados pela demanda do 

empreendimento; compatibilidade da demanda gerada e o número de equipamentos 

e a estimativa de custos da infraestrutura básica necessária para suprir a demanda. 

 

5.2.3.1 Infraestrutura existente no Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 

A análise dos custos da infraestrutura existente no Conjunto Habitacional 

Jardim Boreal I será realizada a partir do levantamento dos investimentos realizados 

pelo Poder Público para implantar ou expandir a rede de infraestrutura e de serviços 

que estejam diretamente relacionadas à população do empreendimento em questão.  

Para tanto, serão realizadas pesquisas nos órgãos públicos (PROLAR, 

Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria 

Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Assistência Social) que comprovem as despesas na instalação ou expansão dos 

equipamentos e serviços de educação, saúde, saneamento, pavimentação, 

assistência social, lazer, cultura e esportes. 

 

5.2.3.2 Infraestrutura a ser instalada 

O Ministério das Cidades lançou em 2017 a coleção “Minha Casa + 

Sustentável”, com o objetivo de integrar a sustentabilidade ao Programa Minha Casa 

Minha Vida a partir da qualificação da inserção urbana. Dentre os cadernos que 

compõem a coleção, há um específico sobre os custos referenciais, cujo escopo 

servirá como base para a análise de custos do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I. 
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A partir de três cenários hipotéticos, abaixo delimitados (Figura 48), a 

metodologia proposta de divide em três aspectos distintos: promoção da mobilidade 

urbana; provisão de equipamentos públicos comunitários; e custo total por unidade 

habitacional.  

 
Figura 48 - Cenários hipotéticos criados a partir da inserção urbana 

 
Fonte: Brasil (2017). 

 

A comparação entre os cenários visa apresentar as condicionantes em cada 

tipologia de empreendimento, tendo como base os custos públicos para implantação 

da infraestrutura e equipamentos comunitários, a qualidade de vida individual e da 

vida urbana.  

Para o Ministério das Cidades, a implantação de empreendimentos do 

PMCMV deve assegurar o direito constitucional de ir e vir, por meio de políticas de 

mobilidade urbana. A estimativa de custos para as obras de acesso viário ao 

empreendimento é baseada na Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
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e Índices da Construção Civil (SINAPI), de outubro de 2015 e dados do Sistema de 

Custos Rodoviários (SICRO), de março de 2015; do Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem (DAER) do Rio Grande do Sul, de abril de 2015; do 

Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) de Porto Alegre; e do 

Departamento de Esgotos Pluviais (DEP). O perfil viário utilizado pela metodologia 

prevê a largura total de 15 metros de largura, sendo 3m de calçada em cada lado da 

via, duas faixas de tráfego de 3,3m cada e uma faixa de estacionamento de 2,4m. 

Ao contrário da metodologia proposta pelo Ministério das Cidades, não será 

contabilizado os custos da implantação de ciclovia e de um canteiro segregador, 

visto que esses elementos não fazem parte da realidade do empreendimento. 

O Quadro 15 reúne os itens contemplados pela estimativa: 

 
Quadro 15 - Itens contemplados no acesso viário ao empreendimento 

Infraestrutura Componentes 

Serviços Preliminares 

Canteiro de Obras: como o objeto a ser executado não tem uma localidade 

específica, considerou-se o gasto com instalação de canteiro como um 

percentual de 1,5 % do custo total do serviço, referência utilizada pelo 

DMAE de Porto Alegre;  

Administração Local: devido à complexidade das obras, a equipe de 

administração local pode sofrer variações, sendo adotado o percentual de 

7% do custo dos serviços. Essa referência está baseada no Acórdão do 

Tribunal de Contas da União (TCU) 2622/2013, que define as regras de 

administração local das obras a serem executadas com recursos da 

União;  

Projetos: por se tratar de uma estimativa, entendeu-se necessária a 

inclusão de custos dos projetos básico e executivo e considerou-se um 

percentual de 3% do total. Essa referência é utilizada pelo DMAE de Porto 

Alegre.  

Rede De 

Abastecimento de 

Água 

Inclui a demolição de pisos (estimado 20% do trecho no Cenário B e 

inexistente no Cenário C), a escavação e reaterro de vala, carga e 

descarga de entulho, lastro de areia, transporte de materiais, locação de 

rede e fornecimento e assentamento de tubo de PVC. 

Calçadas 
Foram considerados a regularização do terreno, o lastro de brita, a 

execução do passeio, o piso podotátil e o plantio de grama. 

Ligação Predial para 

Rede de 

Abastecimento de 

Água 

Foram estimados ramal predial, ligação de rede ao ramal, hidrômetro e 

caixa de proteção, além de uma ligação domiciliar a cada 100 m no 

Cenário B, e a cada 150 m e no Cenário C. 

Rede de Esgoto 

Considera escavação, escoramento, lastro de areia, reaterro de vala, 

carga e descarga de entulho, transporte de material, locação de rede, 

poços de visita, fornecimento e assentamento de tubo de PVC. 

Ligação Predial para 

Rede de Esgoto 

Foram considerados os mesmos parâmetros de ligação para a rede de 

abastecimento de água, além de ligação domiciliar da casa até a caixa e 

da rede até a caixa. 

Rede de Águas Prevê escavação, escoramento, lastro de brita, reaterro de vala, carga e 



176 
 

Pluviais descarga de entulho, transporte de material, locação de rede, 

fornecimento e assentamento de tubo de concreto, poços de visita e bocas 

de lobo. 

Rede Elétrica e de 

Iluminação Pública 

Foi tomada como parâmetro a utilização de postes com 30 m de distância 

no Cenário B, e 50 m, no Cenário C, além de luminária, lâmpada, suporte 

e cabo de cobre. 

Pavimentação 

Pavimentação asfáltica mais resistente na via que liga o empreendimento 

do Cenário B ao centro urbano, sendo estimados escavação, carga, 

descarga e transporte de materiais, serviço topográfico, meio fio e recuos 

na via para paradas de ônibus (três paradas a cada 1000 m de extensão 

da via) 

Sinalização Viária 

Contempla placas de sinalização (a cada 100 m), pintura horizontal, faixa 

de segurança (a cada 100 m no Cenário B, e a 300 m no Cenário C) e 

semáforos (a cada 1000 m). 

Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI) 

Foi considerada a taxa de 26% do custo direto de execução da obra ou 

serviço, independente do cenário, conforme indicação do Acórdão TCU 

2622/2013. O BDI é composto por todos os custos indiretos relativos ao 

projeto e à obra, incluindo taxas e tributos, lucro, riscos, entre outros. 

Fonte: Brasil (2017). 
 

Os custos apontados pelo Ministério das Cidades para as obras de acesso 

viário ao empreendimento são os descritos na Tabela 21. Os custos apontados em 

2017 foram atualizados pelo INCC-DI para abril de 2019. 

 
Tabela 21 - Custos de acesso viário 

Objeto Cenário A Cenário B Cenário C 

Soluções para a provisão de acesso 

viário ao empreendimento 

Sem a 
necessidade de 
melhorias viárias 

ADEQUAÇÃO em 
1 km da via de 

acesso 

AMPLIAÇÃO de 3 
km de via para a 
criação de acesso 

Custo unitário (em milhões) 
Sem custo 
adicional 

R$ 3,16/km R$ 2,63/km 

Custo total (em milhões) 
Sem custo 
adicional 

R$ 3,16 R$ 7,90 

Fonte: Brasil (2017). 
 

Não fazem parte da estimativa os custos de manutenção e fiscalização das 

obras e, além disso, se excluem os gastos com: Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental, licenciamento ambiental, estações de tratamento de 

água e esgoto, estações de bombeamento de água e esgoto, e subestação 

transformadora de energia. 

Os custos relativos ao incremento de demanda no transporte coletivo não 

serão contabilizados pelo presente trabalho por se tratar de custos indiretos, que 

apesar do impacto nos cofres públicos e no dia a dia dos habitantes do Munícipio, 

não são considerados no cálculo do custo total do empreendimento. 
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A implantação de equipamentos públicos comunitários vinculados à 

implantação de empreendimentos do PMCMV é uma forma de criar e fortalecer as 

centralidades urbanas e preencher os espaços que até então careciam de 

atendimento. Na prática, na grande maioria das vezes, a implantação desses 

equipamentos públicos depende de contrapartidas do governo estadual ou federal, 

através de financiamento vinculado às políticas setoriais, relegando os custos de 

operação e manutenção ao poder público municipal (BRASIL, 2017). 

Pode-se dividir a provisão de equipamentos públicos comunitários em duas 

fases: a instalação, que compreende a construção e a equipagem; e o 

funcionamento, que compreende os custos de operação e manutenção. Para a 

análise, só serão avaliados os custos de instalação dos equipamentos. Ainda, na 

metodologia proposta pelo Ministério das Cidades foram incluídos apenas os 

equipamentos básicos de educação, assistência social e saúde, mas, não há 

impedimento de ser replicada para os equipamentos de cultura, segurança e outros. 

A estimativa de custos da Escola de Educação Infantil se baseia no projeto 

padrão Tipo 1 37  do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). O 

projeto da escola, a ser instalada em um lote de 40m x 60m, visa o atendimento de 

188 crianças, de zero a oito cinco anos, divididas em 10 turmas, em turno integral.  

O Quadro 16 identifica estrutura necessária para o funcionamento da Escola 

de Educação Infantil: 

 
 

Quadro 16 - Estrutura da Escola de Educação Infantil 

Descrição Quantidade Descrição Quantidade 

Sala creche 6 Lactário 1 

Sala pré-escola 4 Vestiário Funcionários 2 

Sala de professores/reuniões 1 Depósito 3 

Direção 1 Almoxarifado 1 

Secretaria 1 Refeitório 1 

Sala Multiuso 1 Rouparia 1 

Solário 6 Cozinha 1 

Playground 1 Despensa 1 

                                            
 
37

 Para detalhes do projeto básico e da planilha orçamentária dos projetos do Programa Proinfância, 
podem ser consultados os dados disponibilizados pelo FNDE, disponível em: 
<http<http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-
construcao/proinfancia-tipo-1>. Acesso em: 19 out. 2018. 
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Pátio Coberto 1 Copa Funcionários 1 

Varanda 2 Sala telefonia/elétrica 1 

Sanitários acessíveis adultos 

(masculino e feminino) e 

Sanitário Infantil 

7   

Fonte: Brasil (2017). 
 

Os custos apontados pelo Ministério das Cidades, referentes ao ano de 2015 

e atualizados pelos índices IPCA e INCC-DI, para a implantação da Escola de 

Educação Infantil são os seguintes: 

 
Tabela 22 - Custos da Escola de Educação Infantil 

Custo Valor em 2015 Índice 
Valor Atualizado 

(abril/2019) 

Custo de Construção R$ 1.908.000,00 INCC-DI R$ 2.322.627,76 

Custo de Equipagem R$ 137.000,00 IPCA R$ 167.087,06 

Total R$ 2.045.000,00  R$ 2.334.298,63 

Fonte: Brasil (2017). 
 

Para a Escola de Ensino Fundamental, considerou-se o projeto de duas 

tipologias distintas, abaixo descritas: 

 
Quadro 17 - Componentes da Escola de Ensino Fundamental 

Item Anos Iniciais Anos Finais 

Séries 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano 

Carga horária 800 horas – 200 dias letivos 800 horas – 200 dias letivos 

Capacidade 480 alunos 600 alunos 

Idade alunos De 6 a 10 anos De 11 a 14 anos 

Tamanho turmas 24 alunos 30 alunos 

Atendimento Dois turnos de 5 horas por dia Dois turnos de 5 horas por dia 

Fonte: Brasil (2017). 
 

O projeto arquitetônico padrão para a Escola de Ensino Fundamental é 

baseado nos parâmetros definidos pelo FNDE. Os custos de instalação seguem a 

metodologia supracitada nos custos da Escola de Ensino Infantil.  

 
Quadro 18 - Estrutura da Escola de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Descrição Quantidade Descrição Quantidade 

Sala de aula 10 Laboratório de ciências 1 

Sala de direção/equipe 2 Parque infantil 1 

Sala de professores 1 
Banheiro de 

funcionários/professores 
2 

Sala de leitura/biblioteca 1 Banheiros 4 

Refeitório/auditório 1 Sala de depósito 3 

Cozinha/despensa 1 Sala de TV/DVD 1 

Quadra coberta 1 Sala de fotocópia 1 

Laboratório de informática 1   

Fonte: Brasil (2017). 
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Os custos apontados pelo Ministério das Cidades, referentes ao ano de 2015 

e atualizados pelos índices IPCA e INCC-DI, para a implantação da Escola de 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais são os seguintes: 

 
Tabela 23 - Custos da Escola de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Custo Valor em 2015 Índice 
Valor Atualizado 

(abril/19) 

Custo de Construção R$ 2.244.000,00 INCC-DI R$ 2.731.643,97 

Custo de Equipagem R$ 539.000,00 IPCA R$ 657.371,73 

Total R$ 2.783.000,00  R$ 3.389.015,70 

Fonte: A autora com base em Brasil (2017). 
 

A estrutura da Escola de Ensino Fundamental, Anos Finais é descrita abaixo, 

no Quadro 19. 

 
Quadro 19 - Estrutura da Escola de Ensino Fundamental – Anos Finais 

Descrição Quantidade Descrição Quantidade 

Sala de aula 10 Laboratório de informática 1 

Sala de direção/equipe 4 Laboratório de ciências 1 

Sala de professores 1 Sala do Grêmio Estudantil 1 

Sala de leitura/biblioteca 1 Banheiros 6 

Refeitório/auditório 1 Sala de depósito 3 

Cozinha/despensa 1 Sala de TV/DVD 1 

Quadra coberta 1 Sala de fotocópia 1 

Fonte: Brasil (2017). 
 

Os custos apontados pelo Ministério das Cidades, referentes ao ano de 2015 

e atualizados pelos índices IPCA e INCC-DI, para a implantação da Escola de 

Ensino Fundamental – Anos Finais são os seguintes: 

 
Tabela 24 - Custos da Escola de Ensino Fundamental – Anos Finais 

Custo Valor em 2015 Índice 
Valor Atualizado 

(abril/19) 

Custo de Construção R$ 2.519.000,00 INCC-DI  R$ 3.066.404,26 

Custo de Equipagem R$ 657.000,00 IPCA R$ 801.286,13 

Total R$ 3.176.000,00  R$ 3.867.690,39 

Fonte: A autora com base em Brasil (2017). 
 

Reconhecendo que a “Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em 

saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo” (MINISTÉRIO DA SAÚDE apud BRASIL, 2017, p. 49), entende-se que a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) é o equipamento público que concentra de forma 

territorializada as ações de atendimento universal das equipes que desenvolvem as 

ações da Estratégia de Saúde da Família.  
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Para estimar os custos da implantação de uma UBS, optou-se pela a UBS 

Tipo 1, que atende de 2.400 a 4.000 habitantes, de acordo com os dados do 

Ministério da Saúde. Os dados da equipagem são provenientes do Sistema de Apoio 

à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SomaSUS), que indica a 

estrutura necessária para diversas tipologias de equipamentos de saúde.  

A estrutura física necessária para o bom funcionamento da UBS segue o 

Quadro abaixo: 

 
Quadro 20 - Estrutura básica de uma Unidade Básica de Saúde 

Descrição Quantidade Descrição Quantidade 

Sala de reuniões 1 Banheiro para funcionários 1 

Sala de imunização 1 Sala de espera para público 1 

Sala de curativos/suturas e 

coleta de material (exceto 

ginecológico) 

1 Copa 1 

Consultório indiferenciado – 

Atendimento ambulatorial 
1 

Depósito de material de 

limpeza com tanque 
1 

Consultório odontológico 1 
Sala de utilidades com pia de 

despejo 
1 

Área para armazenagem – 

Central de administração de 

materiais e equipamentos 

1 

Abrigo de recipientes de 

resíduos (lixo) – Depósito de 

resíduos químicos 

1 

Sala de procedimentos 

especiais (invasivos) 
1 

Abrigo de recipientes de 

resíduos (lixo) – Depósito de 

resíduos biológicos e 

comuns 

1 

Área de recepção e espera 

para pacientes, doadores, 

acompanhante de paciente 

1 
Sala de armazenamento 

temporário de resíduos 
1 

Sanitário para paciente, 

doador e público 
   

Fonte: Brasil (2017). 
 

Os custos apontados pelo Ministério das Cidades, referentes ao ano de 2015 

e atualizados pelos índices IPCA e INCC-DI, para a implantação de uma Unidade 

Básica de Saúde são os seguintes: 

 
Tabela 25 - Custos da Unidade Básica de Saúde 

Custo Valor em 2015 Índice 
Valor Atualizado 

(abril/19) 

Custo de Construção R$ 455.000,00 INCC-DI R$ 553.876,12 

Custo de Equipagem R$ 152.000,00 IPCA R$ 185.381,27 

Total R$ 607.000,00  R$ 739.257,39 

Fonte: A autora com base em Brasil (2017). 
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A instalação de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social 

visa suprir a necessidade de proteção social básica às famílias em situação de 

vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, beneficiários do Programa Bolsa 

Família, idosos, entre outros. A metodologia do Ministério das Cidades (BRASIL, 

2017) utiliza como base a construção de um CRAS I, que é o menor porte do 

equipamento e é previsto para instalação em áreas onde residem até 2.500 famílias.  

 
Quadro 21 - Estrutura básica de um Centro de Referência de Assistência Social 

Descrição Quantidade Descrição Quantidade 

Recepção 1 Banheiro PNE 2 

Administração 1 Copa 1 

Sala de atendimento 

individual 
2 Acesso coberto 1 

Sala de atendimento coletivo 1 Circulação 1 

Sala de equipe referenciada 1 Almoxarifado 1 

Banheiro coletivo masculino 1 Sala de TV/DVD 1 

Banheiro coletivo feminino 1 Banheiro de funcionário 1 

Fonte: Brasil (2017). 
 

Os custos de construção e equipagem apontados pelo Ministério das 

Cidades se baseiam em dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 

referentes ao ano de 2015 e atualizados pelos índices IPCA e INCC-DI: 

 
Tabela 26 - Custos do Centro Referencial de Assistência Social 

Custo Valor em 2015 Índice 
Valor Atualizado 

(abril/19) 

Custo de Construção R$ 360.000,00 INCC-DI R$ 438.231,65 

Custo de Equipagem R$ 36.000,00 IPCA R$ 45.910,39 

Total R$ 396.000,00  R$ 484.142,04 

Fonte: A autora com base em Brasil (2017). 
 

Desta forma, o levantamento e o cálculo dos custos da infraestrutura que 

porventura forem necessários como complemento à rede existente poderão ser 

aplicados em ambos os Estudos de Caso, possibilitando um maior entendimento 

sobre os valores totais de implantação de empreendimentos de Habitação de 

Interesse Social. 

 

5.3 METODOLOGIA DE COMPARAÇÃO ENTRE ESTUDOS DE CASO 

Visando atingir o objetivo geral da presente pesquisa, e considerando os 

moradores, o setor da construção civil e o Poder Público como os principais agentes 
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relacionados à execução de um empreendimento do PMCMV, a comparação seguirá 

dois métodos distintos, como expõem os próximos tópicos. 

 

5.3.1 Método de comparação locacional 

Como citado nos tópicos anteriores, o fator locacional é crucial para o bem-

estar da população moradora dos empreendimentos do PMCMV. Para contrastar os 

aspectos locacionais, serão comparados os resultados das tabelas resultantes da 

análise locacional, como exposto no item 5.1. 

 

5.3.2 Método de viabilidade dos Estudos de Caso a partir do Poder Público 

A comparação entre os dois Estudos de Caso será feita a partir do método 

Índice de Lucratividade (IL) - um dos principais métodos de análise de investimentos 

e que apura a razão entre o retorno gerado e o investimento total (GASLENE; 

FENSTERSEIFER, 1999). A fórmula utilizada para o cálculo do IL é:  

Índice de Lucratividade (IL) = Receita Total 

Lucro Líquido 

Mas, um empreendimento de habitação de interesse social faixa 1, vinculado 

ao PMCMV, possui especificidades que implicam na necessidade de atualizar a 

fórmula. Assim, foram considerados os seguintes aspectos: 

a) Para o Poder Público, o formato do PMCMV não prevê nenhuma 

forma de remuneração, lucro ou retorno financeiro; 

b) A contratação dos empreendimentos é realizada a partir de 

processos licitatórios que possuem preço definido, não sendo 

possível avaliar com precisão o Lucro Líquido da empresa 

executora; 

c) O Poder Público, além de arcar com as despesas da execução do 

empreendimento e do lucro da empresa executora, igualmente 

arca com as despesas indiretas, relacionadas à adequação ou 
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complementação da infraestrutura necessária para o 

empreendimento. 

Logo, a fórmula do IL foi adaptada, passando a se chamar Índice de 

Viabilidade e se configurar da seguinte forma:  

Índice de Viabilidade (IV) = Valor total do empreendimento 

Valor total do empreendimento e da 
infraestrutura 

Entende-se que o valor total do empreendimento é o valor da execução do 

mesmo mais o valor da remuneração da empresa, e o valor total do 

empreendimento e da infraestrutura é a somatória entre o valor total de execução 

somado ao custo da infraestrutura a ser instalada para garantir a qualidade de vida 

da população. 

Dessa forma, a verificação do Estudo mais vantajoso será feita a partir do 

empreendimento que tiver o IV mais próximo de 1, ou seja, onde o investimento de 

recursos públicos será menor.  
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6 VIABILIDADE ECONÔMICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA 

ÁREA CENTRAL DE PONTA GROSSA 

Para responder à questão da pesquisa previamente citada, serão analisados 

de forma quantitativa e qualitativa dois empreendimento de HIS em Ponta Grossa: 

um conjunto habitacional do PMCMV e um empreendimento simulado localizado na 

área central.  

 

6.1 ESTUDO DE CASO: CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM BOREAL I 

O Conjunto Habitacional Jardim Boreal I se localiza no Bairro Periquitos, 

distante 8,69 km da Área Central de Ponta Grossa, como mostra a Figura 49. O 

Conjunto, executado em 2012, possui 366 unidades destinadas a famílias com renda 

de até três salários mínimos e 21 lotes comerciais. 

 
Figura 49 - Localização do empreendimento em relação à área central 

 
Fonte: A autora (2018). 
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A área de implantação do empreendimento foi inserida no perímetro urbano 

do Município através da Lei Municipal nº 10.952/2012, posterior ao Decreto 

Municipal nº 4.029/2010 que aprova o loteamento. O projeto de lei que deu início ao 

processo de inclusão de área no perímetro urbano é de autoria do Poder Executivo e 

não passou por Audiência Pública ou por aprovação do Conselho Municipal da 

Cidade, de acordo com as exigências do Estatuto das Cidades. Ou seja, por não 

seguir o rito legal, o acréscimo da área no perímetro urbano se deu de maneira ilegal. 

 
Figura 50 - Implantação Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Bem como os demais mapas contidos no presente trabalho e produzidos 

pela autora, a Figura 50 foi elaborada com o uso do software QGis e mostra a 

configuração do parcelamento do solo do empreendimento a partir de informações 

contidas na base de dados da PMPG. 

Na Tabela 27 encontram-se os dados de estatística do Conjunto 

Habitacional Jardim Boreal I, como exposto no Decreto de aprovação do projeto de 

parcelamento do solo: 
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Tabela 27 - Áreas do Conjunto Boreal I 

Área Total 248.050,00 m² 100% 

Número De Lotes  366 residenciais e 21 comerciais -  

Área de Lotes 127.344,54 m² 51,34% 

Área de Preservação Permanente 33.994,09 m² 13,70% 

Área de Reserva Legal (total) 2.550,23 m² 1,04% 

Área Institucional (total) 15.624,53 m² 6,30% 

Área do Sistema Viário (total) 68.518,61 m² 27,63% 

Fonte: Martins (2018). 
 

O Conjunto Habitacional faz divisa com áreas de agricultura e com os 

loteamentos Vila Real e Vila Borato, que somam 1.220 lotes e que foram 

implantados na década de 1970, quando não havia obrigatoriedade legal que 

vinculasse a obrigatoriedade de infraestrutura mínima nas áreas parceladas38.  

 
Figura 51 - Loteamentos no entorno imediato do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Por mais de três décadas a população moradora da região permaneceu sem 

parte da infraestrutura necessária para auxiliar suas atividades cotidianas. A 

implantação do Boreal I alterou a configuração espacial da região, como demonstra 

                                            
 
38

 A obrigatoriedade legal de dotar as áreas parceladas com infraestrutura básica só foi acontecer em 
1999, com uma alteração na Lei Federal nº 6.766/1979.  
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a Figura 52. Atualmente, apenas as principais vias de ligação das Vilas Real e 

Borato foram pavimentadas, em um grande contraste com a situação do Jardim 

Boreal, que possui pavimentação em toda a sua malha viária. Essa situação 

demonstra a precariedade da vida dos moradores e a negligência do Poder Público 

que, em quase cinquenta anos, ainda não garantiu a plena habitabilidade da área. 

Até o momento de implantação do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I não existia 

na região nenhum equipamento público, fato que só mudou em 2016 com a 

construção de uma Escola Municipal na área institucional do Boreal I. 

 
Figura 52 - Malha viária por tipo de pavimentação 

 
Fonte: Paraná Interativo (2018). 

 

Segundo dados do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, são 

três as áreas de ocupação na área de influência do Conjunto Habitacional Jardim 

Boreal I (PONTA GROSSA, 2010). A Favela Vila Real A, localizada na porção centro 

esquerda da Figura 53, surgiu em 1995 e possui 59 domicílios, sendo 60% destes 

em situação de precariedade. A Vila Real A ocupa a faixa de domínio do sistema 

ferroviário, área de propriedade do Governo Federal.  

A Favela Vila Real B, localizada na parte superior, surgiu em 1992 e abriga 

27 domicílios em área de APP. Por fim, a Favela Borato, localizada na porção 
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esquerda da Figura 53, também surgiu em 1992 e abriga 68 domicílios. Do mesmo 

modo, a ocupação está sobre APP, mas, apesar disso, a Cohapar garante que não 

existe nenhum risco ambiental aparente na área (COHAPAR, 2016).  

 
Figura 53 - Distribuição espacial das áreas de ocupação em relação ao Jardim Boreal I 

 
Fonte: A autora com base em Cohapar (2015). 

 

Percebe-se que as três ocupações estão em áreas de periculosidade ou de 

insalubridade e contribuem para a alteração da biodiversidade com a diminuição da 

mata ciliar, mesmo com o levantamento da Cohapar ignorando as possibilidades de 

erosão das encostas, escorregamento de terras, contaminação da água, entre 

outros fatores que prejudicam a preservação ambiental do local. O Plano Local de 

Habitação de Interesse Social indicou as três ocupações como de alta inadequação 

de infraestrutura, ambiental, de moradia e socioespacial, e deveriam receber 

intervenções urgentes (PONTA GROSSA, 2009).  

A concentração de áreas de ocupação irregular reflete o processo de 

produção do espaço em Ponta Grossa que segrega e exclui as pessoas de menor 

renda para as áreas periféricas. Analisando o histórico de ocupações e de 

implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais na área, é possível comprovar 
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que se trata de um espaço destinado às classes sociais mais pobres que veem no 

processo de periferização a chance de ter acesso ao direito à moradia, por mais 

precária que esta seja. 

Scheffer (2017) afirma que 47,39% das famílias moradores do Conjunto 

Habitacional Jardim Boreal I eram provenientes de áreas de risco, o que comprova o 

atendimento à Lei Municipal nº 11.303 de 2013, que define que todo conjunto 

habitacional deve ter 15% de famílias provenientes de área de risco (PONTA 

GROSSA, 2013). A Tabela 28 explicita o perfil das famílias moradoras do conjunto e 

provenientes de área de risco. 

 
Tabela 28 - Perfil das famílias provenientes de área de risco 

Famílias 

Moradoras de 

Área de Risco 

Renda Salarial 

Familiar (R$) 

Sexo Do 

Titular 

Nº De 

Dependentes 
Tipo De Edificação 

0 -

500 

501 – 

1.000 

1.001 

– 

1.600 

M F 0 1 2 

3 

Ou 

+ 

Alvenaria Madeira Mista 

173 50 102 21 44 129 4 41 49 79 31 123 19 

Fonte: Scheffer (2017). 
 

A execução do Conjunto Habitacional foi realizada pela empresa Yapó entre 

os anos de 2010 e 2011, e a tipologia arquitetônica segue o padrão do PMCMV: dois 

dormitórios, um banheiro e um espaço integrado para sala, cozinha e copa, 

distribuídos em 37,14 m² de área total. Das 366 residências, apenas 11 são 

adaptadas para pessoas com deficiência, que possuem área igual a 48,72m². A 

Figura 54 indica o projeto arquitetônico das duas tipologias existentes. 
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Figura 54 - Plantas das unidades habitacionais padrão e para pessoas com deficiência 

 
Fonte: Lombardi; LowenSahr (2013). 

 

A Lei Municipal de Parcelamento do Solo define que o lote mínimo deve 

possuir 200m² (10x20m), metragem respeitada pelos empreendimentos de 

habitação de interesse social promovidos pela PROLAR. Este fator possibilita a 

posterior ampliação da residência para comportar as necessidades da família 

moradora. Como as casas são entregues sem muros, os moradores acabam 

fazendo a divisão entre lotes de acordo com os materiais e recursos disponíveis, 

dando personalidade ao espaço urbano do Conjunto. 

 
Figura 55 - Tipos distintos de fechamento dos lotes 

 
Fonte: A autora (2018). 
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Além da grande distância entre o Conjunto e o centro urbano, a 

precariedade da vida dos moradores do Conjunto Boreal também é reflexo da falta 

de qualidade da execução das obras. Em 2013, dois anos depois da entrega do 

empreendimento, 60 moradores do Conjunto fecharam todas as pistas da Avenida 

Souza Naves para protestar contra a má qualidade de suas habitações. 

As principais reclamações indicadas pelos moradores foi o surgimento de 

rachaduras, a falta de qualidade dos aquecedores solares – muitos já haviam parado 

de funcionar, e a instabilidade das casas em dias de chuva ou de ventos. Para a 

presidente da Associação de Moradores do Conjunto, Eli Aparecida Antunes, a 

insegurança gerada pelas falhas construtivas é grave:  

Nós temos que pagar a casa em anos e a construtora nos entrega a 

residência de qualquer jeito. Nem entramos na casa direito e tudo já 

começa a dar problema. O nome do Programa deveria ser Minha Casa 

Minha Dívida (PORTAL A REDE, 2014).  

Segundo a reportagem do Portal A Rede, a empresa Yapó afirmou que a 

responsabilidade sobre os problemas de execução passa a ser da PROLAR após o 

momento de entrega das habitações. Já a PROLAR, através de sua Diretoria, 

afirmou que o órgão não possui autonomia ou competência para gerir os problemas 

construtivos identificados. 

 
Figura 56 - Protesto de moradores do Jardim Boreal interdita a Avenida Souza Naves 

 
Fonte: Portal A Rede (2014). 
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Os aspectos locacionais, de infraestrutura e os custos do empreendimento 

em questão introduzem novos elementos a esta narrativa. Analisar as condições 

estruturantes do empreendimento permitirá identificar se a população tem, de fato, 

direito à cidade. É o que será feito nos próximos tópicos. 

 

6.1.1 Análise locacional 

Com vistas a responder à questão de pesquisa serão analisadas as 

externalidades e a rede de infraestrutura do Estudo de Caso. 

 

6.1.1.1 Análise das externalidades 

A distância entre o Conjunto Habitacional Jardim Boreal I e o centro da 

cidade de Ponta Grossa é de 8,69 km – a maior dentre os empreendimentos do 

PMCMV no Município, dificultando muito de seus moradores à vida urbana em sua 

plenitude. Além disso, o bairro Periquitos não possui uma estrutura consolidada de 

comércio e serviço que possa ser considerada “centro de bairro”.  

Historicamente, devido à sua localização próxima da BR-373 e da PR-151, a 

região sempre esteve ligada ao comércio e serviços ligados à atividade agrícola e ao 

serviço de transporte de cargas, sendo poucos os serviços e comércios ligados às 

necessidades de consumo diárias de uma família. Dessa forma, a Avenida Dom 

Pedro II - que está a 5,22 km do Conjunto Habitacional - configura-se como o centro 

de bairro mais próximo, já que conta com uma ampla rede de comércio e serviço.  

Já o centro de vizinhança se localiza na Avenida Souza Naves, em uma 

distância de 3,59 km do empreendimento. Novamente, há o predomínio de comércio 

e serviços ligados às atividades agrícolas ou ao transporte de cargas, porém, as 

esparsas mercearias, restaurantes, farmácias e açougues podem formam a rede de 

comércio mais próxima do Conjunto. A Figura 57 aponta a relação entre o Jardim 

Boreal I e as centralidades supracitadas, bem como a relação entre o 

empreendimento e a Avenida Souza Naves e seus prolongamentos (BR 373, Av. 
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Dom Pedro II e Av. João Manoel dos Santos Ribas), que faz a ligação viária até a 

área central.  

 
Figura 57 - Relação entre o Jardim Boreal I e os centros de vizinhança, de bairro e da cidade 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Ao analisar os destinos do transporte coletivo no período de pico da manhã39, 

o Plano Municipal de Mobilidade entrevistou 374 usuários que tiveram a origem do 

trajeto no bairro Periquitos. O Centro foi citado por 23% como destino da viagem, 

seguido pelos bairros Nova Rússia (15,77%), Uvaranas (8,02%) e Estrela (7,75%) 

(PONTA GROSSA, 2018). Além disso, 67,12% dos usuários estavam a caminho do 

trabalho, 19,20% do local de estudo, 3,38% em busca de tratamento de saúde, 

1,13% a lazer ou compras e 4,70% estavam retornando para casa. 

                                            
 
39

 Segundo o Plano de Mobilidade, o horário de pico da manhã é o momento mais intenso no uso de 
transporte coletivo.  
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Tabela 29 - Matriz de viagens por bairro, hora pico manhã, no transporte coletivo 
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Periquitos 15 27 86 15 6 26 29 23 5 59 18 6 4 15 10 30 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (2018). 
 

Esses dados atestam o movimento pendular dos moradores do bairro, e 

consequentemente, do Conjunto Boreal durante o dia. Como faltam oportunidades 

de trabalho e infraestrutura na área, os moradores precisam se deslocar para outros 

locais, seja a trabalho ou até mesmo a lazer. Para a presente pesquisa, é importante 

salientar o fato de que o destino mais citado é a área central, comprovando a 

necessidade dos moradores em ter fácil acesso à área central. Considerando a 

distribuição das linhas de transporte coletivo entre os terminais de integração, 25% 

dos usuários expostos na Tabela 29 que não possuem como destino o Centro 

passam pelo Terminal Central durante seus trajetos. 

Além da dificuldade de acesso, o local de implantação do Conjunto Boreal 

possui várias barreiras que acentuam a segregação socioespacial. O acesso ao 

loteamento é realizado a partir da Avenida Souza Naves (BR-373), que possui 

intenso tráfego de veículos de transporte rodoviário, e a ferrovia que, ainda ativa, 

dificulta o acesso da população, feito a partir de uma única via. Por ter sido 

implantado em área de expansão do perímetro urbano, as áreas vizinhas ao 

Conjunto permanecem com características rurais, com uso agrícola, e vários arroios. 

É importante ressaltar a ocorrência de muitos acidentes de trânsito, tanto na 

Avenida Souza Naves como na ferrovia. O Jornal Diário dos Campos afirmou, em 

reportagem do dia 14 de junho de 2015- realizada a partir de dados da Associação 

Brasileira de Concessionária de Rodovias, que a Avenida tem 80% mais mortes por 

acidentes do que a média das demais rodovias concessionadas do Estado do 

Paraná (DIÁRIO DOS CAMPOS, 2015).  

O relatório preliminar do Plano Municipal de Mobilidade comprova o intenso 

fluxo de veículos na Avenida. A contagem volumétrica realizada no dia 13 de agosto 

de 2018 identificou o fluxo de veículos na Avenida representa o maior índice de 
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tráfego de veículos do Município no horário de pico da tarde (PONTA GROSSA, 

2018). A distribuição tipológica dos veículos é delimitada da seguinte forma: 

 
Figura 58 - Tipologia de veículos em dias úteis na Avenida Souza Naves 

 
Fonte: Ponta Grossa (2018). 

 

As Figuras abaixo exemplificam os elementos segregadores supracitados e 

o intenso fluxo de veículos na Avenida. Na Figura 59 é importante destacar alguns 

detalhes que possam passar despercebidos: a falta de adequação dos passeios 

para o tráfego de pedestres, a existência de um ciclista trafegando na calçada pela 

inexistência de ciclovia ou ciclofaixa e o grande fluxo de veículos pesados. 

 
Figura 59 - Alto fluxo de veículos na Avenida Souza Naves 

 
Fonte: Diário dos Campos (2015). 
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Figura 60 - Ferrovia no acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 

 
Fonte: A autora (2018). 

 
Figura 61 - Proximidade do Jardim Boreal I com a área de plantio 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Ao analisar as relações entre as áreas de plantio e a expansão urbana em 

Ponta Grossa, que provocam a transformação gradual do uso da terra, Schimanski e 

Scheffer (2014) citam que: 

Em alguns lugares da região de Ponta Grossa, as pessoas relatam que o 

uso de produtos químicos é constante, principalmente em áreas de cultivo 
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de soja, bem como a limpeza do solo através da queimada agrícola. [...] O 

forte cheiro dos produtos químicos, que segundo os moradores vem das 

áreas de plantio onde os produtos são aplicados, é uma das queixas das 

comunidades. Os moradores também descrevem problemas respiratórios, 

queimação, coceira no nariz e garganta, e dores de cabeça. A saúde, assim 

sendo, é prejudicada todos os dias devido a exposição aos produtos 

químicos [...]. Outra questão relevante que diz respeito a percepção de que 

as famílias que moram nessas áreas sofrem constantemente é a presença 

de animais, inclusive venenosos. Os moradores também relatam a 

ocorrência de ratos. Esses animais aparecem para se alimentar dos grãos 

da colheita, e alguns até vivem nos arroios poluídos onde o lixo se acumula.  

Muitas dessas comunidades são atravessadas por arroio, que também 

recebe restos de culturas. Esses rios são marcados pela erosão e pela 

destruição do meio ambiente como resultado da pressão de ocupação em 

uma forma degradante para ambos os rios e as pessoas que têm que viver 

lá. Muitas famílias não têm outra alternativa senão construir casas precárias 

nas margens dos rios, o que significa risco iminente ao risco ambiental. 

Outro fator que merece destaque é o aparecimento de caracóis. Esses 

animais se tornaram uma praga em algumas comunidades, uma vez que 

chegam às centenas cobrindo paredes inteiras nas casas - de acordo com 

os relatórios dos residentes. Para eles, há um fim relação entre o 

aparecimento de caracóis nas casas e a área de cultivo localizada em frente 

à comunidade. (SCHIMANSKI; SCHEFFER, 2014, p. 380) 

As barreiras segregacionais da área de entorno do Conjunto Habitacional 

Jardim Boreal I, que ilham a população local e impedem a integração com as demais 

áreas, estão apresentadas na Figura 62, onde pode ser verificada a intensidade do 

uso agrícola e a significativa existência de arroios e cursos d‟água nas áreas 

lindeiras. 
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Figura 62 - Barreiras na área de entorno do Jardim Boreal I 

 
Fonte: A autora (2018). 

 
Para a análise da densidade da área de entorno, utilizaram-se os dados do 

IBGE (2010) que classifica a densidade pelos Setores Censitários. Vê-se que, como 

denota a Figura 63, que o lote está inserido em um Setor 17894, com densidade 

bruta entre 24,69 a 36,62 hab./ha. Além disso, existe uma discrepância entre a 

delimitação do setor e do desenho urbano do loteamento que se justifica pelo fato de 

que o Censo é anterior à aprovação do mesmo, de forma que a população do Boreal 

I não foi incluída na contagem. 
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Figura 63 - Densidade da área de entorno do Boreal I 

 
Fonte: A autora com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 
 

Ao expandir a análise ao raio de 800 m ao redor do empreendimento, 

percebe-se o impacto das áreas rurais na densidade, que possuem até 3,68 hab./ha. 

Os setores que concentram a maior densidade são, justamente, as áreas de invasão 

localizadas a leste (de 48,03 a 58,00 hab./ha) e a oeste (58,16 a 74,76 hab./ha). Já a 

densidade populacional do Conjunto Boreal é de 47,96 hab./ha, considerada baixa 

por Santos (1988).  

A baixa densidade do Conjunto Boreal e de seu entorno é característica das 

áreas de expansão do perímetro urbano e dos empreendimentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa. A escolha pela tipologia de habitação 

unifamiliar em lote maior do que o mínimo apontado pela Lei Federal nº 6.766/79, 

gera a dispersão urbana periférica que dificulta cada vez mais a vida dos moradores, 

visto que seus gastos com deslocamento tendem a aumentar. Essa lógica de 

planejamento baseada na dispersão urbana com baixas densidades, além de 

incoerente, representa um contrassenso à possibilidade de acesso a uma cidade 

mais barata para todos, principalmente para a população de menor renda (SILVA; 

SILVA; NOME, 2016).  
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Figura 64 - Zoneamento do Conjunto Residencial Jardim Boreal I 

 
Fonte: Portal Geoweb (2018). 

 

De acordo com a Lei Municipal nº 6329/1999, que dispõe sobre o 

zoneamento de uso e de ocupação urbana de Ponta Grossa, a área do Conjunto 

Habitacional Jardim Boreal I se localiza em uma Zona Especial de Habitação de 

Interesse Social (Figura 64). Existem no entorno a Zona Residencial 2, que abrange 

quase a totalidade da Vila Real e da Vila Borato, é destinada a baixa densidade de 

ocupação. Já a Zona Residencial 4, lindeira a Avenida Souza Naves, é destinada a 

alta densidade, privilegiando a diversidade de usos. E, por fim, a Zona Eixo Ponta 

Grossa, é citada pela Lei por possuir usos mistos e sua densidade de ocupação é 

maior que a das áreas residenciais lindeiras”.  

Contudo, ao confrontar o texto legal com a situação real, observa-se que 

existe certa discrepância entre os mesmos. As áreas onde se localizam a ZR-4 e a 

ZEPG não possuem alta densidade ou diversidade de usos. Em sua totalidade, as 

densidades encontradas na região de entorno classificam-se como baixas, segundo 

o critério definido por Santos (1988). Portanto, entende-se que a densidade do 
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entorno do empreendimento é parcialmente compatível com o zoneamento, pois 

pelo menos ao que diz respeito à ZEIS, existe compatibilidade. 

 
Tabela 30 - Tipologias urbanas e densidade 

Tipologia Urbana Densidade 

Baixa densidade  Até 80 hab./ha 

Média densidade Até 160 hab./ha 

Média/Alta densidade Até 520 hab./ha 

Alta densidade Acima de 520 hab./ha 

Fonte: A autora com base em Santos (1988). 
 

Já o acréscimo populacional gerado pela implantação do Boreal I é igual a 

1.222 habitantes, que divididos pela área da gleba resultaria em uma densidade de 

34 hab./ha que, em consonância com Santos (1988), representa uma densidade 

baixa e, dessa maneira, compatível com a ZEIS. 

O resultado da análise de externalidades do Estudo de Caso foi compilado 

na Tabela abaixo. O único critério atendido totalmente é a compatibilidade entre a 

densidade demográfica do empreendimento e o zoneamento. 

 
Tabela 31 - Pontuação dos critérios de externalidade do Jardim Boreal I 

Categorias Atendimento Pontuação 

Externalidades 

Acesso ao centro da cidade Não Atende 0 

Acesso ao centro do bairro Não Atende 0 

Acesso ao centro da vizinhança Não Atende 0 

Barreiras Segregadoras 

Inexistência de barreiras segregadoras Não Atende 0 

Densidade 

Densidade demográfica no entorno do empreendimento é 

compatível com o zoneamento 

Atende 

Parcialmente 
0,5 

Incremento populacional causado pela implantação do 

empreendimento é compatível com o zoneamento 

Atende 

Totalmente 
1 

Total 
1,5 

Fonte: A autora com base em Santos (1988). 
 

Aos moradores do Conjunto Boreal, é negado o acesso fácil à cidade. O 

processo de dispersão urbana, somado às barreiras segregacionais, fez da área um 

lugar de exclusão e de privações. No próximo item, será questionado se isso ocorre 

no acesso dos moradores à infraestrutura urbana.  
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6.1.1.2 Análise da rede de infraestrutura 

Como exposto anteriormente, o acesso à rede de infraestrutura constitui um 

aspecto importante da vida urbana. Não só à rede de serviços públicos, mas o 

acesso aos equipamentos comunitários é vital para a população de menor renda, 

cujas características socioeconômicas impedem qualquer outro acesso à saúde, 

educação e cidadania que não seja através da rede pública.  

O Conjunto Habitacional Jardim Boreal I, em contraposição às favelas de 

seu entorno, é atendido pelas redes de água, de esgoto, de energia elétrica e 

iluminação pública, conforme apresenta o levantamento elaborado pelo 

Paranacidade (2018). Além disso, em visita em campo foi comprovado o acesso às 

redes de telefonia, internet e telefonia celular. 

 
Figura 65 - Existência de rede de água no Jardim Boreal I 

 
Fonte: Paraná interativo (2018). 
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Figura 66 - Existência de rede de esgoto no Jardim Boreal I 

 
Fonte: Paraná interativo (2018). 

 
Figura 67 - Existência de rede de energia elétrica e iluminação pública no Jardim Boreal I 

 
Fonte: Paraná interativo (2018). 
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Após a entrega das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional, a 

empresa concessionária do transporte coletivo de Ponta Grossa, a Viação Campos 

Gerais, incluiu o atendimento do Conjunto a uma linha de transporte já existente, 

renomeando a mesma para Jardim Boreal. A linha de ônibus, segundo os dados do 

Portal da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT), opera regularmente 

das 05h40min às 19h30minnos dias úteis e em horários especiais durante os finais 

de semana. O trajeto até o Terminal Nova Rússia, que tem conexão com diversas 

outras linhas e com os outros Terminais Urbanos dura aproximadamente 21 minutos. 

Já o trajeto entre o Terminal Nova Rússia e o Terminal Central tem duração de cerca 

de 12 minutos (AMTT, 2018). A Figura 68 mostra o trajeto das linhas existentes e 

localização dos pontos de ônibus. 

 
Figura 68 - Linhas de Transporte Coletivo no Jardim Boreal I 

 
Fonte: Portal Geoweb (2018). 

 

Apesar do significativo fluxo de bicicletas, principalmente na Avenida Souza 

Naves, não foi encontrada infraestrutura de suporte aos meios de transporte 

alternativos como ciclovias e ciclofaixas na região do Estudo de Caso. 
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Já os equipamentos públicos comunitários existentes foram levantados a 

partir da definição dos raios de influência apresentados no Quadro 8, e expostos na 

Tabela 32. 

 
Tabela 32 - Equipamentos Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 

Categorias Distância 

CMEI 

Centro Municipal de Educação Infantil Jd. Boreal 0,00 m 

Escola de Ensino Fundamental 

Escola Estadual Ana Divanir Borato 1.048 m 

Escola Municipal Prof.ª Ana Faris Antônio Michaele 1.048 m 

Escola de Ensino Médio 

Escola Estadual Frei Doroteu de Pádua 2.035 m 

Unidade Básica de Saúde 

Unidade Básica de Saúde Javier Arzabe 360 m 

Hospital Regional 

Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello E Silva 13.065 m 

Praças 

Praça Jardim Boreal 0,00 m 

Parque Municipal 

Parque Ambiental 8.396 m 

Parque Margherita Mansini 8.060 m 

Fonte: Portal Geoweb (2018). 
 

Para avaliar a demanda para os equipamentos públicos foi necessário 

entender os dados de renda da população moradora, tanto da região do Boreal 

como da Área Central.  Os dados do Plano Diretor Municipal apontam que a 

distribuição de renda acompanha o espraiamento urbano em Ponta Grossa de 

maneira gradiente: quanto mais longe da Área Central, menor a renda familiar 

(PONTA GROSSA, 2018). Enquanto na Área Central a faixa de renda da população 

varia de três a mais de dez salários mínimos, nas áreas próximas ao Jardim Boreal a 

renda é de até dois salários mínimos, como mostra a Figura 69. Essa discrepância 

no padrão de renda sugere inúmeras possibilidades de análise, mas para o presente 

trabalho, será focado no fato de que a população de menor renda é aquela que mais 

necessita da disponibilidade de equipamentos públicos, ou seja, a população 

residente do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I necessita de uma maior 

disponibilidade de equipamentos do que a população moradora do Centro, que 

possuem recursos que permitem a utilização da rede privada de equipamentos de 

educação, de saúde e até mesmo de segurança. 
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Figura 69 - Renda média 

 
Fonte: Ponta Grossa (2018). 

 

Para contrapor a demanda por equipamentos públicos comunitários e a 

disponibilidade real dos mesmos, igualmente se faz necessário resgatar os dados 

sobre o Município de Ponta Grossa. Considerando os dados do último Censo 

Demográfico, a população de Ponta Grossa é de 311.611 habitantes, sendo que a 

maior parcela da população é jovem - os maiores índices se concentram na faixa de 

10 a 19 anos de idade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2010). 
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Figura 70 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade em Ponta Grossa 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

 

O IBGE (2010) estima uma população de 3,34 residentes por domicílio, o 

que no caso do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I resultaria em uma população 

estimada de 1.222 habitantes. Entretanto, para a correta análise populacional, bem 

como da demanda por equipamentos comunitários, há de se incluir na análise os 

moradores da Vila Real e da Vila Borato, pois esses igualmente necessitam da 

implantação dos equipamentos, sendo que nestes a estimativa populacional é de 

4.074 habitantes. A Tabela 33 demonstra a análise populacional dos três 

empreendimentos, considerando os 5.296,8 habitantes da região. 

 
Tabela 33 - Análise populacional Conjunto Boreal I, Vila Real e Vila Borato 

Categoria 
Habitantes 

Conjunto Boreal 

Habitantes 

Vila Real e Vila 

Borato 

% Total 

Mais de 100 anos 0 0 0,00% 0 

95 a 99 anos 0 0 0,00% 0 

90 a 94 anos 1,22 4,07 0,10% 5,29 

85 a 89 anos 4,88 16,29 0,40% 21,18 

80 a 84 anos 9,77 32,59 0,80% 42,37 

75 a 79 anos 15,88 52,97 1,30% 68,85 

70 a 74 anos 23,21 77,42 1,90% 100,63 

65 a 69 anos 30,55 101,87 2,50% 132,42 

60 a 64 anos 42,77 142,62 3,50% 185,38 

55 a 59 anos 54,99 183,36 4,50% 238,35 

50 a 54 anos 67,21 224,11 5,50% 291,32 

45 a 49 anos 78,20 260,78 6,40% 338,99 

40 a 44 anos 84,31 281,16 6,90% 365,47 
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35 a 39 anos 90,42 301,53 7,40% 391,96 

30 a 34 anos 100,20 334,13 8,20% 434,33 

25 a 29 anos 102,64 342,28 8,40% 444,93 

20 a 24 anos 106,31 342,28 8,70% 448,59 

15 a 19 anos 111,20 370,80 9,10% 482,00 

10 a 14 anos 111,20 370,80 9,10% 482,00 

5 a 9 anos 97,76 325,98 8,00% 423,74 

0 a 4 anos 91,65 305,61 7,50% 397,26 

TOTAL 1.222,00 4.074,8 100% 5.296,80 

Fonte: A autora com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 
 

De acordo com os dados do Ministério das Cidades (BRASIL, 2017), a 

definição da demanda gerada pelo empreendimento para cada equipamento público 

comunitário parte do princípio dos objetivos e das metas de cada política setorial. No 

caso da Educação Básica, o Plano Nacional de Ensino estabelece a seguinte meta: 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação 

infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência desse PNE 

(BRASIL, 2014, p. 33). 

Já para o Ensino Fundamental, a meta é: 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população 

de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e 

cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência desse PNE (BRASIL, 2014, p.33). 

Dessa forma, têm-se os seguintes resultados: 

Quadro 22 - Capacidade de atendimento dos equipamentos 

Equipamento Padrão 
Capacidade de 

Atendimento 

Escola de Educação Infantil Tipo 1 188 alunos 

Escola de Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais 
10 salas 480 alunos 

Escola de Ensino Fundamental – 

Anos Finais 
10 salas 600 alunos 

Escola de Ensino Médio 10 salas 600 alunos 

Unidade Básica de Saúde Tipo I 3.000 habitantes 

Centro de Referência e 

Assistência Social 
Tipo I 2.500 famílias 

Fonte: Brasil (2017). 
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A demanda por equipamentos públicos comunitários de educação é 

comprovada a partir da Tabela 35 e Tabela 36. Percebe-se que a demanda é 

superior à capacidade de uma Escola de Educação Infantil e da Escola de Ensino 

Fundamental Anos Iniciais. Somente no caso da Escola de Ensino Fundamental 

Anos Finais a demanda é menor do que a capacidade do equipamento, mas, apesar 

disso, representa uma grande porcentagem do mesmo. 

 

Tabela 34 - Demanda por Escola de Educação Infantil 

 Conjunto Boreal I Total Região 

Unidades Habitacionais 366 UH 1.586 UH 

Moradores por domicílio 3,34 3,34 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 5.297,24habitantes 

% População – 0 a 3 anos 5,79% 5,79% 

População – 0 a 3 anos 70,83 crianças 306,71 crianças 

% População – 4 e 5 anos 3,19% 3,19% 

População – 4 e 5 anos 39 crianças 168,98 crianças 

Demanda vagas 109,83 crianças 475,69crianças 

Capacidade Escola Padrão I 188 crianças 188 crianças 

Demanda Equipamento 0,58 2,53 

Fonte: A autora (2018). 
 

Tabela 35 - Demanda por Escola de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 Conjunto Boreal I Total Região 

Unidades Habitacionais 366 UH 1.586 UH 

Moradores por domicílio 3,34 3,34 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 5.297,24habitantes 

% População – 6 a 10 anos 12,17% 12,17% 

Demanda vagas 100,40 crianças 644,67 crianças 

Capacidade Escola de 10 salas 480 alunos 480 alunos 

Demanda Equipamento 0,20 1,34 

Fonte: A autora (2018). 
 

Tabela 36 - Demanda por Escola de Ensino Fundamental – Anos Finais 

 Conjunto Boreal I Total Região 

Unidades Habitacionais 366 UH 1.586 UH 

Moradores por domicílio 3,34 3,34 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 5.297,24habitantes 

% População – 11 a 14 anos 7,22% 7,22% 

Demanda vagas 88,28 382,46 

Capacidade Escola de 10 salas 600 alunos 600 alunos 

Demanda Equipamento 0,14 0,63 

Fonte: A autora (2018). 

 



210 
 

Tabela 37 - Demanda por Escola de Ensino Médio 

 Conjunto Boreal I Total Região 

Unidades Habitacionais 366 UH 1.586 UH 

Moradores por domicílio 3,34 3,34 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 5.297,24 habitantes 

% População – 15 a 17 anos 5,46% 5,46% 

Demanda vagas 66 alunos 289,22 alunos 

Capacidade Escola de 10 salas 

por período 
600 alunos 600 alunos 

Demanda Equipamento 0,11 0,48 

Fonte: A autora (2018). 
 

Ao paragonar os dados supracitados com os equipamentos existentes, 

expostos na Tabela 32, com a demanda calculada, têm-se os seguintes resultados: 

o Centro Municipal de Educação Infantil atende o raio de influência e atende 

parcialmente a demanda existente; as Escolas de Ensino Fundamental (Ana Divanir 

Borato e Prof.ª Ana Faris Antônio Michaele) atendem o raio de influência e atendem 

a demanda atual; e a Escola Estadual Frei Doroteu de Pádua atende a demanda e o 

raio de influência.  

A demanda por equipamentos de saúde é calculada, de acordo com o 

Ministério da Saúde, pela relação entre Unidades Básicas de Saúde e equipes da 

Estratégia de Saúde da Família – composta por um médico, um enfermeiro, um 

técnico/auxiliar de enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde, e uma 

Equipe de Saúde Bucal. Dessa forma, uma equipe atende de 2.400 a 4.000 pessoas, 

duas equipes atendem 4.000 a 8.000 pessoas e três equipes atendem de 8.000 a 

12.000 pessoas, sendo que a necessidade física de espaço das UBS cresce de 

acordo com o número de Equipes necessárias.   

No caso do Conjunto Boreal I, a demanda é muito inferior à capacidade de 

atendimento dos equipamentos. Mas, ao somar a demanda total da região, percebe-

se que uma UBS com capacidade de atendimento de uma Equipe de Saúde da 

Família é insuficiente, sendo mais adequada a implantação de uma UBS com duas 

Equipes. 
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Tabela 38 - Demanda por Unidade Básica de Saúde 

 Conjunto Boreal I Total Região 

Unidades Habitacionais 366 UH 1.586 UH 

Moradores por domicílio 3,34 3,34 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 5.297,24habitantes 

Capacidade UBS (1 equipe) 2.400 a 4.000 pessoas 2.400 a 4.000 pessoas 

Demanda Equipamento 0,30 1,32 

Capacidade UBS (2 equipes) 4.000 a 8.000 pessoas 4.000 a 8.000 pessoas 

Demanda Equipamento 0,15 0,66 

Fonte: A autora (2018). 
 

Todavia, a Unidade Básica de Saúde Javier Arzabe, que atende os 

moradores do Conjunto Boreal já possui duas Equipes de Saúde da Família e, 

apesar disso, não atende a demanda atual. A UBS foi ampliada em 2015 e não 

possui área suficiente para nova ampliação. Portanto, entende-se que, apesar de 

atender o raio de abrangência, a unidade atende parcialmente a demanda existente. 

No caso da Unidade de Pronto Atendimento, não foi encontrado nenhum 

equipamento no raio de 5.000m do empreendimento em questão, ou seja, a 

demanda não é atendida. Já a demanda do Hospital Regional prevê o atendimento a 

até 200.000 habitantes. Contabilizando a população atual de Ponta Grossa, e a 

existência de apenas um Hospital Regional, localizado a 16 km do Conjunto Boreal, 

percebe-se que a demanda é apenas parcialmente atendida. 

Ao analisar a demanda atual dos equipamentos públicos de pequeno porte, 

o Plano Diretor projetou a densidade populacional para o ano de 2030 considerando 

a dinâmica do Município e cruzou os levantamentos e informações (PONTA 

GROSSA, 2018). Para o caso dos equipamentos circundantes ao Conjunto 

Habitacional Jardim Boreal I existem situações distintas: equipamento que atendem 

a demanda atual e futura (Escola Estadual Frei Doroteu); equipamentos que 

atendem a demanda atual, mas não atenderão a demanda futura (Escola Estadual 

Ana Divanir Borato e Escola Municipal Prof.ª Ana Faris); e equipamento que não 

atende a demanda atual e não atenderá a demanda futura (Unidade Básica de 

Saúde Javier Arzabe). A preocupação com a projeção futura de crescimento do 

Município é deveras importante, principalmente ao considerar que Ponta Grossa não 

atualiza grande parte a legislação de ordenamento urbano desde os anos 1990. 

Além disso, não existe posto policial no raio de influência de 2.000 m, como 

o critério exposto no capítulo de Metodologia, sendo então uma demanda não 
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atendida. Já a demanda por Batalhão de Incêndio é parcialmente atendida porque o 

número de unidades é inferior à demanda municipal.  

A demanda de praças e parques não é atendida em nível de vizinhança e de 

bairro. Apesar da existência de área institucional disponível para a implantação de 

praça no Conjunto Boreal, a PMPG ainda não executou nenhuma obra de 

urbanização na área. Somente a nível Municipal, com o Parque Ambiental e o 

Parque Margherita Mansini, localizados a mais de 8 km do conjunto Boreal.  

De acordo com os raios de abrangência, não existem equipamentos de 

segurança pública ou CRAS que atendam a região de implantação do Estudo de 

Caso. Desse modo, a pontuação dos critérios da infraestrutura atual resultou da 

seguinte maneira: 

 
Tabela 39 - Pontuação dos critérios de rede de infraestrutura do Jardim Boreal I 

Categorias Atendimento Pontuação 

Rede de Infraestrutura e Serviços 

Rede de água 
Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Esgoto 
Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Telefonia 
Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Energia 
Atende 

Totalmente 
1 

Mobilidade: meios de transporte de baixa capacidade: 

ônibus urbanos 

Atende 

Totalmente 
1 

Mobilidade: meios de transporte alternativos: ciclovias e 

ciclofaixas Não Atende 0 

Equipamentos de Educação 

CMEI 
Atende 

Parcialmente 
0,5 

Escola de Ensino Fundamental 
Atende 

Totalmente 
1 

Colégio de Ensino Médio 
Atende 

Totalmente 
1 

Equipamentos de Saúde 

Unidade Básica de Saúde Não Atende 0 

Unidade de Pronto Atendimento Não Atende 0 

Hospital Regional 
Atende 

Parcialmente 
0,5 

Equipamentos de Assistência Social 

Posto Policial Não Atende 0 

Batalhão de Incêndio Atende 0,5 
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Parcialmente 

CRAS Não Atende 0 

Parques e Praças 

Parques e praças: praças e parques de vizinhança Não Atende 0 

Parques e praças: parques de bairro Não Atende 0 

Parques e praças: parque da cidade 
Atende 

Totalmente 
1 

Total 9,5 

Fonte: A autora com base em Santos (1988). 
 

A falta de equipamentos revela o descompasso entre a expansão urbana e a 

disponibilidade de equipamentos públicos em Ponta Grossa, em todas as escalas de 

análise. Aos moradores do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I e de seu entorno, 

o direito à cidade é comprovadamente negado. Sem acesso aos principais serviços 

e equipamentos públicos, a subcidadania é reproduzida em larga escala, privando a 

população da qualidade de vida adequada. 

 

6.1.2 Análise de custos da construção 

Com vistas a responder à questão de pesquisa serão analisados os 

aspectos de custo do Estudo de Caso, conforme exposto nas notas metodológicas. 

 

6.1.2.1 Análise de custos do lote 

A matrícula nº 8.084 do 3º Serviço de Registro de Imóveis (Anexo A) atesta 

que a área de implantação do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I, anteriormente 

conhecida como Sítio Potreiro Velho III, com cerca de 144.716,00 m², foi vendida em 

2011 para a Companhia de Habitação de Ponta Grossa (PROLAR) por 

R$ 717.600,00. O valor do m² é R$ 4,95.  

Sobre a área, Scheffer (2017, p. 144) afirma que: 

A área pertencia anteriormente a Companhia de Habitação de Ponta Grosa 

– PROLAR que realizou licitação pública para a comercialização desses 

espaços para construção do empreendimento por construtora. A empresa 

que obteve êxito na licitação ofertou o terreno e o projeto para a 

superintendência da Caixa Econômica Federal, sendo aprovado em seus 
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requisitos vendeu integralmente o que produziu para o banco, sem gastos 

de incorporação imobiliária e comercialização. 

Ao atualizar o valor até a data base de abril de 2019 com o IGP-M, conforme 

exposto em capítulo anterior, o valor da transação de compra do imóvel resultaria 

em R$ 1.114.852,65, ou seja, R$ 7,70/m², valor que será utilizado na comparação 

com a simulação em área central. 

 

6.1.2.2 Análise de custos das unidades habitacionais 

A partir dos dados disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e pela 

Prolar, foi elaborada a Tabela abaixo que sintetiza os custos da construção do 

Jardim Boreal I. Na base de dados da Caixa Econômica Federal, a construção do 

empreendimento em questão é identificada pelo código 2952845. 

Os dados foram compilados das planilhas orçamentárias da obra e totalizam 

o valor de R$ 15.809.279,68, desconsiderando o valor da gleba. A composição do 

custo total do empreendimento está contida na Tabela 40. 

 
Tabela 40 - Custos do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 

Custo Valor % 

Lote R$ 717.600,00 4,54% 

Construção R$ 15.776.559,34 95,46% 

Total R$ 16.526.879,68 100% 

Fonte: A autora com base em dados da PROLAR (2018). 
 

Para a posterior comparação entre os Estudos de Caso, os valores reais 

foram atualizados (do período 2012-2019) com o uso de Índices Financeiros 

Nacionais, resultando nos valores abaixo (Tabela 41), como citado no capítulo 

anterior. 

 

Tabela 41 - Custos atualizados do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 

Custo 
Valor Original em 

2012 
Índice 

Valor Atualizado para 

abril/2019 

Lote R$ 717.600,00 IGP-M  R$ 1.114.852,65 

Construção R$ 10.818.495,44 INCC-DI  R$ 23.747.527,07 

Total R$ 16.526.879,68  R$ 24.862.379,72 

Fonte: A autora (2019). 
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6.1.2.3 Análise de custos de infraestrutura 

Os custos referentes à instalação de infraestrutura e equipamentos públicos 

existentes no Conjunto Habitacional Jardim Boreal foram levantados a partir dos 

dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em seu Portal de 

Licitações, e compilados na Tabela 42. Durante a pesquisa, foram encontradas seis 

obras referentes à implantação ou adequação de infraestrutura relacionada ao 

empreendimento em questão.  

 
Tabela 42 - Valores da execução dos equipamentos no Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 

Item Objeto Valor final 

Tomada de Preços 06/11 
Reforma e Ampliação da Escola Municipal 

Prof. Faris Antônio Michaele 
R$ 197.672,86 

Pregão Presencial 

265/2011 

Locação de Máquinas para terraplanagem 

para construção do CMEI Jardim Boreal 
R$280.000,00 

Concorrência 25/2012 Construção do CMEI Jardim Boreal R$ 1.515.928,83 

Tomada de Preços 02/2013 Campo de futebol suíço R$ 166.987,34 

Tomada de Preços 16/2013 
Reforma e ampliação da Unidade de Saúde 

Javier Sejas Arzabe 
R$ 464.537,66 

Concorrência 19/2013 
Execução de obras para a implantação do 

CMEI Jardim Boreal 
R$ 183.751,48 

Tomada de Preços 37/2013 
Reforma e Ampliação da Escola Municipal 

Prof. Faris Antônio Michaele 
R$ 50.146,59 

Concorrência 6/2014 
Pavimentação Asfáltica de ruas de acesso 

das Vilas Borato e Real 
R$ 3.893.371,91 

Tomada de Preços 8/2016 
Ampliação de rede de energia elétrica CMEI 

Boreal 
R$ 51.371,90 

Tomada de Preços 13/2016 
Construção de muro de arrimo e respectiva 

drenagem no CMEI Jardim Boreal 
R$ 50.590,67 

Concorrência 7/2017 
Reforma e Ampliação da Escola Municipal 

Prof. Faris Antônio Michaele 
R$ 3.880.059,18 

Tomada de Preços 10/2017 
Construção de Campo de Futebol na Área 

Institucional I 
R$ 132.881,31 

Total R$ 10.867.299,73 

Fonte: A autora (2019). 
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A atualização dos valores foi realizada de acordo com o Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC-DI) considerando o período entre a assinatura dos 

contratos supracitados até a data base de abril de 2019, resultando nos valores 

expostos na Tabela 43: 

 
Tabela 43 - Valores atualizados da execução dos equipamentos no Conjunto Habitacional Jardim 

Boreal I 

Objeto Valor 
Valor Atualizado 

(INCC-D abril/19) 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Faris 

Antônio Michaele 
R$ 197.672,86 R$ 311.507,84 

Locação de Máquinas para terraplanagem para 

construção do CMEI Jardim Boreal 
R$280.000,00 R$ 441.245,17 

Construção do CMEI Jardim Boreal R$ 1.515.928,83 R$ 2.298.930,50 

Campo de futebol suíço R$ 166.987,34 R$ 236.287,95 

Reforma e ampliação da Unidade de Saúde Javier Sejas 

Arzabe 
R$ 464.537,66 R$ 657.323,19 

Execução de obras para a implantação do CMEI Jardim 

Boreal 
R$ 183.751,48 R$ 260.009,29 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Faris 

Antônio Michaele 
R$ 50.146,59 R$ 70.957,68 

Pavimentação Asfáltica de ruas de acesso das Vilas 

Borato e Real 
R$ 3.893.371,91 R$ 5.110.178,62 

Ampliação de rede de energia elétrica CMEI Boreal R$ 51.371,90 R$ 58.606,00 

Construção de muro de arrimo e respectiva drenagem no 

CMEI Jardim Boreal 
R$ 50.590,67 R$ 57.714,76 

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof. Faris 

Antônio Michaele 
R$ 3.880.059,18 R$ 4.186.048,96 

Construção de Campo de Futebol na Área Institucional I R$ 132.881,31 R$ 143.360,61 

Total R$ 10.867.229,73 R$ 13.832.170,57 

Fonte: A autora (2019). 
 

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa foi questionada, diversas vezes, 

sobre a existência ou não de custos de execução referentes a outras obras de 

ampliação da rede de infraestrutura e de equipamentos públicos que estejam 

diretamente relacionadas à demanda gerada pelo Conjunto Habitacional Jardim 

Boreal I, mas não respondeu os questionamentos. 
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 Para adequar as necessidades básicas da população residente do Conjunto 

Boreal e do entorno com a disponibilidade de infraestrutura, seria necessário 

implantar novos equipamentos e criar uma ciclofaixa que fizesse, ao menos, a 

ligação até o Terminal de Transporte Coletivo mais próximo. Para isso, utilizando a 

metodologia proposta pelo Ministério das Cidades, os equipamentos necessários e 

seus valores foram relacionados na Tabela 44.  

 
Tabela 44 - Valores do incremento da rede de equipamentos e infraestrutura no Conjunto 

Habitacional Jardim Boreal I e entorno 

Objeto Unidade Valor de referência 
Valor Atualizado 

(abril/19) 

Ciclofaixa Boreal/Terminal Nova Rússia 8,76 km R$ 2.730.000/km R$ 23.914.800,00 

CMEI 1 unid. R$ 2.783.000,00 R$ 3.389.015,70 

Unidade Básica de Saúde 1 unid. R$ 607.000,00 R$ 739.257,39 

CRAS 1 unid. R$ 396.000,00 R$ 484.142,04 

Total   R$ 28.527.215,13 

Fonte: A autora (2019). 
 

Para contabilizar o valor da construção da ciclofaixa foi elaborado um 

traçado que incluísse as principais vias do Conjunto Boreal e fizesse a ligação com o 

Terminal Nova Rússia, resultando em um percurso total de 8.76 km de extensão. 

Em somatório, os valores da infraestrutura existente e da necessária para 

assegurar o acesso dos moradores da região à cidade e aos serviços e 

equipamentos públicos totalizariam R$ 42.359.385,70. Esse valor comprova que os 

custos da execução dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, 

são muito superiores aos custos de execução da infraestrutura necessária.  

A partir dos próximos tópicos, a análise será redirecionada para o Estudo de 

Caso em Área Central, de forma a averiguar a questão norteadora delineada pelo 

trabalho. 

 

6.2 ESTUDO DE CASO: HIS NA ÁREA CENTRAL 

A complexidade da elaboração da simulação de um Estudo de Caso em 

área central inclui variáveis distintas da análise de um empreendimento existente. 



218 
 

Para tanto, primeiramente será selecionado o vazio urbano que embasará o Estudo, 

para depois dar sequência às análises propostas.  

 

6.2.1  Método de escolha do vazio 

Para definir a escolha do vazio urbano que será utilizado no Estudo de Caso, 

primeiramente serão levantados os vazios urbanos da área central que possam 

comportar um empreendimento que atenda a mesma população do Conjunto 

Habitacional Jardim Boreal I, ou seja, 366 famílias. A partir do levantamento, os 

vazios urbanos serão majorados da seguinte forma: 

 
Quadro 23 - Valoração para a definição do vazio 

Critério Valoração 

ÁREA DO VAZIO 

2.000 m² 0 

2.000 m² a 2.500 m² 0,5 

Acima de 2.500 m² 1 

DISTÂNCIA VAZIO/TERMINAL CENTRAL 

Acima de 600 m 0 

De 600 m a 300 m 0,5 

Até 300 m 1 

DISTÂNCIA VAZIO/CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Acima de 600 m 0 

De 600 m a 300 m 0,5 

Até 300 m 1 

DISTÂNCIA LOTE/ESCOLA MUNICIPAL 

Acima de 600 m 0 

De 600 m a 300 m 0,5 

Até 300 m 1 

DISTÂNCIA DO LOTE/EQUIPAMENTO DE SAÚDE 

Acima de 600 m 0 

De 600 m a 300 m 0,5 

Até 300 m 1 

DISTÂNCIA DO VAZIO/CRAS 

Acima de 600 m 0 

De 600 m a 300 m 0,5 

Até 300 m 1 

Fonte: A autora (2019). 
 

Os valores definidos, bem como os critérios, seguem os princípios de análise 

locacional já expostos na metodologia. 

 

6.2.2  Escolha do vazio urbano 
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Para definir o vazio urbano que será utilizado como base no Estudo de caso, 

primeiramente foram levantados todos os vazios físicos que possuem área igual ou 

superior a 2.000 m², área considera compatível com o porte do empreendimento da 

simulação. A seleção resultou em seis lotes, cuja localização pode ser vista na 

Figura 71. 

 
Figura 71 - Vazios Urbanos selecionados 

 

Fonte: A autora (2018). 
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A partir dos dados disponíveis no Portal GeoWeb, foram identificadas as 

informações necessárias para a majoração dos vazios, que são: área, distância 

entre o vazio e o Terminal Central, distância entre o vazio e um CMEI, distância do 

vazio e uma Escola de Educação Infantil, distância entre o vazio e um equipamento 

público de saúde, e distância entre o vazio e um CRAS. Os dados foram compilados 

na Tabela 45. 

 
Tabela 45 - Dados dos vazios urbanos selecionados 

Critério Vazio 01 Vazio 02 Vazio 03 Vazio 04 Vazio 05 Vazio 06 

Área do Vazio 3.420 m² 5.780 m² 2.495 m² 2.592 m² 5.973 m² 2.406 m² 

Distância 

Vazio/Terminal Central 
1.392 m 1.072 m 882 m 541 m 1.040 m 1.259 m 

Distância Vazio/Centro 

Municipal de Educação 

Infantil 

1.214 m 1.558 m 1.196 m 1.091 m 1.497 m 1.215 m 

Distância Vazio/Escola 

Municipal 
565 m 625 m 276 m 306 m 541 m 705 m 

Distância do 

Vazio/Equipamento de 

Saúde 

1.220 m 705 m 212 m 757 m 865 m 1.012 m 

Distância do 

Vazio/CRAS 
1.849 m 1.444 m 1.119 m 980 m 1.390 m 1.403 m 

Fonte: A autora (2019). 
 

Dessa forma, os vazios foram majorados a partir dos critérios do Quadro 23, 

onde o Vazio número 03 obteve o maior valor, sendo então selecionado para ser 

utilizado na simulação do empreendimento de HIS em vazio urbano em área central. 

 
Tabela 46 - Majoração dos vazios urbanos selecionados 

Critério Valor 
Vazio 

01 

Vazio 

02 

Vazio 

03 

Vazio 

04 

Vazio 

05 

Vazio 

06 

Área Do Vazio 

2.000 m² 0       

2.000 m² a 2.500 m² 0,5   0,5   0,5 

Acima de 2.500 m² 1 1 1  1 1  

Distância Vazio/Terminal Central 

Acima de 600 m 0 0 0 0  0 0 

De 600 m a 300 m 0,5    0,5   

Até 300 m 1       

Distância Vazio/Centro Municipal de Educação Infantil 

Acima de 600 m 0 0 0 0 0 0 0 
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De 600 m a 300 m 0,5       

Até 300 m 1       

Distância Vazio/Escola Municipal 

Acima de 600 m 0  0   0 0 

De 600 m a 300 m 0,5 0,5   0,5   

Até 300 m 1   1    

Distância Vazio/Equipamento de Saúde 

Acima de 600 m 0 0 0  0 0 0 

De 600 m a 300 m 0,5       

Até 300 m 1   1    

Distância Vazio/Cras 

Acima de 600 m 0 0 0 0 0 0 0 

De 600 m a 300 m 0,5       

Até 300 m 1       

Total 9 1,5 1 2,5 2 1 0,5 

Fonte: A autora (2019). 
 

O vazio definido é o número 3 na Figura 71 e se localiza na Rua Paula 

Xavier, e se trata da junção de três lotes distintos (Figura 72), somando 2.495 m². As 

edificações da área de entorno são predominantemente de alto padrão, com uso 

residencial ou de serviço, incluindo uma residência considerada patrimônio cultural 

do Município. 
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Figura 72 - Vazio definido para o Estudo de Caso 

 
Fonte: A autora (2018). 

 
Figura 73 - Foto do lote escolhido 

 
Fonte: A autora (2019). 
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Figura 74 - Foto do lote 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

A Figura 73 e a Figura 74 exemplificam a relação do lote com o meio urbano. 

A partir das mesmas é possível averiguar que nele não existe vegetação nativa e 

que existe um desnível considerável do terreno em relação à rua. Percebe-se que 

parte do vazio está cercado com chapas metálicas que indicam o nome da 

construtora LCS. Em contato telefônico, a construtora informou que existe um 

projeto para dois dos lotes que formam o vazio, e que em breve será lançada a 

incorporação de uma torre residencial de alto padrão com 41 pavimentos no local.  
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Figura 75 - Simulação computadorizada do empreendimento Allure 

 
Fonte: Construtora LCS (2019). 

 

O projeto prevê um apartamento por andar, de aproximadamente 230m², 

com três suítes, salas integradas, área gourmet, cozinha, área de serviço, banheiro 

de funcionários e duas vagas de garagem por apartamento. A proposta possui uma 

área comum de mais de 700 m², com quadras poliesportivas, piscinas, academia, 

salão de festas, salão de jogos e até um espaço reservado para a convivência social 

e atividades higiênicas dos animais domésticos pertencentes aos moradores. 

Os demais dados sobre o lote serão abordados pela análise locacional no 

próximo item do trabalho. 

 

6.2.3 Análise locacional 

Com vistas a responder à questão de pesquisa serão analisadas as 

externalidades e a rede de infraestrutura do Estudo de Caso. 

 

6.2.3.1 Análise das externalidades 
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Por se tratar de um lote localizado na área central, entende-se que o mesmo 

possui pleno acesso às centralidades urbanas. Mas, para comprovar o fato, foram 

levantadas as principais ruas de comércio e serviço da área central para analisar 

suas relações com o lote. 

 
Figura 76 - Relação entre o lote e as principais vias de comércio e serviço 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

O lote se encontra a 550 m da principal concentração de comércio e serviço 

da área central: a Avenida Vicente Machado. Ainda, a 705 m do Calçadão da Rua 

Coronel Cláudio, o principal ponto de comércio popular do Município. As demais vias 

que concentram as atividades de comércio e serviço estão concentradas em um raio 

de 1.000m do lote. 

Ao analisar as barreiras segregadoras do espaço urbano na área central, 

observou-se que a inexistência destas. No entorno da região central existem apenas 

o Parque Municipal Margherita Masini e Áreas de Preservação Permanente dos 

Arroios do Bairro de Olarias e Ronda. Contudo, essas barreiras não influem no fluxo 

dos moradores da área central e não representam barreiras que acentuam a 

segregação socioespacial ou que representem prejuízo ao acesso à vida urbana. 
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Portanto, entende-se que não existem barreiras segregadoras na área de influência 

do empreendimento. 

 
Figura 77 - Barreiras na Área Central 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Para a análise da densidade da Área Central, utilizaram-se os dados do 

IBGE (2010) que classifica a densidade pelos Setores Censitários. Nota-se que, 

como mostra a Figura 78, o lote está inserido em um Setor 17549, com densidade 

bruta entre 58,16 a 74,73 hab./ha.  

Ao expandir a análise ao raio de 800 m ao redor do empreendimento, nota-

se a existência de áreas de maior e de menor densidade. Os setores que 

concentram a maior densidade, localizados nas porções nordeste, leste e sudeste 

da Área Central, chegam a possuir até 321,06 hab./ha.  Enquanto isso, o setor de 

menor densidade bruta possui de 24,69 a 26,62 hab./ha. 
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Figura 78 - Densidade no entorno do empreendimento 

 
Fonte: A autora com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

 

A Lei Municipal nº 6329/1999 expõe que a Zona Central deve ser 

considerada “a área que corresponde ao centro tradicional de Ponta Grossa, em que 

se permite diversidade de usos de altas densidades, de forma a reforçar o seu papel 

como núcleo da cidade” (PONTA GROSSA, 1999). Para averiguar se a densidade 

da Área Central atende à alta densidade descrita na Lei, a mesma foi comparada 

aos dados expostos na Tabela 30.  

Verifica-se então que a densidade atual da Área Central é baixa, estando em 

desacordo com a própria legislação do Município, que possibilita densidades 

maiores, como no estudo de Santos (1988). Este fator se justifica pela baixa 

verticalização da área somada ao grande distanciamento entre os edifícios. 

O acréscimo populacional gerado pela implantação do Estudo de Caso é 

igual a 1.222 habitantes, que divididos pela área do lote resultariam em uma 

densidade de 489,77 hab./ha que, de acordo com Santos (1988), representa uma 

densidade média/alta, ou seja, de acordo com o proposto pela legislação municipal. 
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Tabela 47 - Pontuação dos critérios de externalidade da HIS em Área Central 

Categorias Atendimento Pontuação 

Externalidades 

Acesso ao centro da cidade 
Atende 

Totalmente 
1 

Acesso ao centro do bairro 
Atende 

Totalmente 
1 

Acesso ao centro da vizinhança 
Atende 

Totalmente 
1 

Barreiras Segregadoras 

Inexistência de barreiras segregadoras 
Atende 

Totalmente 
1 

Densidade 

Densidade demográfica no entorno do empreendimento é 

compatível com o zoneamento 

Atende 

Parcialmente 
0,5 

Incremento populacional causado pela implantação do 

empreendimento é compatível com o zoneamento 

Atende 

Totalmente 
1 

Total 6 

Fonte: A autora com base em Santos (1988). 
 

O resultado da análise de externalidades do Estudo de Caso foi compilado 

na Tabela acima. O único critério não atendido totalmente é a compatibilidade entre 

a densidade demográfica do entorno e o zoneamento. Entende-se que o critério foi 

atendido parcialmente, pois, por mais que a densidade ser menor do que 

estabelecido por Del Rio (1990), Gunn (1994) ou Santos (1988), os índices de 

321,06 hab./ha permanecem como a densidade mais alta encontrada no Município. 

 

6.2.3.2 Análise da rede de infraestrutura 

A Área Central do Município de Ponta Grossa corresponde à maior 

concentração de serviços públicos, segundo dados do Plano Diretor Municipal 

(PONTA GROSSA, 2018). Toda a Área Central possui pavimentação, rede de água 

e esgoto, telefonia, iluminação pública, telefonia, internet e telefonia celular, como 

indica a Figura 36. 

No Bairro encontra-se o Terminal Central, que é o principal Terminal de 

Transporte Coletivo do sistema de tronco-alimentador que utiliza pontos de 

integração para possibilitar a transferência entre linhas. Segundo o Plano de 

Mobilidade, o Terminal Central possui cerca de 80% de acessos nos dias úteis em 

comparação aos demais terminais urbanos do Município (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PONTA GROSSA 2018). 
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Figura 79 - Linhas de Transporte Coletivo no entorno do Estudo de Caso 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Não foram encontrados, após o levantamento de campo, meios de 

transporte alternativos como ciclovias e ciclofaixas na Área Central.  

A partir da definição dos raios de influência apresentados no Quadro 8, 

foram levantados os equipamentos que se enquadram nos critérios expostos. Logo 

se percebe que a rede de equipamentos públicos é bastante consolidada em 

comparação ao Estudo anterior. Só na área de influência estabelecida foram 

localizadas seis escolas de Ensino Fundamental, onze escolas de Ensino Médio, 

uma Unidade Básica de Saúde, duas Unidades de Pronto Atendimento, oito postos 

policiais, dois Centros de Referência de Assistência Social, quatro praças e dois 

parques. 

 
Tabela 48 - Equipamentos Estudo de Caso na Área Central 

Categorias Distância 

Escola de Ensino Fundamental 

Escola Estadual Medalha Milagrosa 210 m 

Escola Municipal Lagoa Dourada 229 m 

Escola Municipal Deputado Djalma de Almeida Cesar 486 m 

Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins 1.081 m 

Escola Municipal Humberto Cordeiro 1.133 m 
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Escola Municipal Professor Aristeu Costa Pinto 1.423 m 

Escola de Ensino Médio 

Colégio Estadual Senador Correia 244 m 

Instituto Estadual de Educação 742 m 

Colégio Estadual Jose Elias da Rocha 789 m 

Colégio Estadual Regente Feijó 800 m 

EJA Paschoall Salles Rosa 824 m 

Colégio Estadual Professor Júlio Teodorico 1.166 m 

Colégio Estadual Professor Becker e Silva 1.322 m 

Colégio Estadual Professor Colares 1.582 m 

Colégio Estadual Presidente Kennedy 1.706 m 

Colégio Estadual Professor Meneleu de Almeida Torres 1.767 m 

Colégio Estadual General Osorio 2.679 m 

Unidade Básica de Saúde 

Unidade de Saúde Doutor Sady Silveira 924 m 

Unidade de Pronto Atendimento 

Pronto Socorro Municipal 185 m 

Unidade de Pronto Atendimento Santa Paula 3.527 

Hospital Regional 

Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva 5.957 m 

Posto Policial 

DPF Paulo Mauricio de Mello 265 m 

1º Distrito Policial 511 m 

Delegacia da Mulher 510 m 

Núcleo de Repressão ao tráfico Ilícito de drogas 537 m 

Centro Integrado de Operações de Segurança Publica 540 m 

2º Distrito Policial 1.291 m 

13 SDP - Subdivisão Policial de Ponta Grossa 1.689 m 

Instituto Médico Legal 1.745 m 

Batalhão de Incêndio 

2º Grupamento de Bombeiros 290 m 

CRAS 

CRAS Central 1.102 m 

CRAS Vila XV 1.287 m 

Praças 

Praça do Líbano 33,70 m 

Praça Alfredo Pinheiro 264 m 

Praça Marechal Floriano Peixoto 401 m 

Praça Barão de Guaraúna 527 m 

Parque Municipal 

Parque Ambiental 536 m 

Parque Margherita Mansini 235 m 

Fonte: A autora com base em Portal Geoweb (2018). 
 

Para a análise da demanda, como no Estudo de Caso supracitado, a análise 

populacional foi calculada para embasar a necessidade de construção de novos 

equipamentos públicos. Além disso, foi constado que a implantação de um 

empreendimento de habitação de interesse populacional na área resultaria em um 

acréscimo de 9,91% da população atual. Essa análise é importante, pois demonstra 

que a habitação de interesse social gera um adensamento compatível com o 
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zoneamento e é capaz de reverter o processo de esvaziamento da área central. 

Somente a população projetada para o Estudo de Caso representa 86% da projeção 

de perda populacional estimada para o período entre os anos de 2000 a 2030, como 

mostra a Tabela 16. 

 
Tabela 49 - Análise populacional Conjunto Boreal I e Área Central 

Categoria 
Habitantes 

Conjunto Boreal 

Habitantes 

Área Central 
% Total 

Mais de 100 anos 0 0 0,00% 0 

95 a 99 anos 0 0 0,00% 0 

90 a 94 anos 1,22 12,33 0,10% 13,55 

85 a 89 anos 4,88 49,30 0,40% 54,18 

80 a 84 anos 9,77 98,60 0,80% 108,37 

75 a 79 anos 15,88 160,23 1,30% 176,11 

70 a 74 anos 23,21 234,18 1,90% 257,39 

65 a 69 anos 30,55 308,13 2,50% 338,68 

60 a 64 anos 42,77 431,38 3,50% 474,15 

55 a 59 anos 54,99 554,63 4,50% 609,62 

50 a 54 anos 67,21 677,88 5,50% 745,09 

45 a 49 anos 78,20 788,80 6,40% 867,00 

40 a 44 anos 84,31 850,43 6,90% 934,74 

35 a 39 anos 90,42 912,05 7,40% 1.002,47 

30 a 34 anos 100,20 1.010,65 8,20% 1.110,85 

25 a 29 anos 102,64 1.035,30 8,40% 1.137,94 

20 a 24 anos 106,31 1.072,28 8,70% 1.178,59 

15 a 19 anos 111,20 1.121,58 9,10% 1.232,78 

10 a 14 anos 111,20 1.121,58 9,10% 1.232,78 

5 a 9 anos 97,76 986,00 8,00% 1.083,76 

0 a 4 anos 91,65 924,38 7,50% 1.016,03 

TOTAL 1.222,00 12.325,00 100% 13.547,00 

Fonte: A autora com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 
 

O cálculo da demanda apresentou os seguintes resultados: para o 

atendimento da demanda da Área Central e do empreendimento seriam necessárias 

6,47 Escolas de Educação Infantil, 3,43 Escolas de Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, 1,63 Escolas de Ensino Fundamental Anos Finais e 1,23 Escolas de Ensino 

Médio. Mas, ao considerar que, de acordo com o perfil de renda da população, nem 

toda a população utilizará tais equipamentos, optou-se por analisar somente a 

demanda gerada pelo empreendimento em questão somada à disponibilidade de 

atendimento à demanda atual.  
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Tabela 50 - Demanda por Escola de Educação Infantil 

 Conjunto Boreal I Total Área Central 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 13.547 habitantes 

% População – 0 a 3 anos 5,79% 5,79% 

População – 0 a 3 anos 70,83 crianças 784,37 crianças 

% População – 4 e 5 anos 3,19% 3,19% 

População – 4 e 5 anos 39 crianças 432,14 crianças 

Demanda vagas 109,83 crianças 1.216,51 crianças 

Capacidade Escola Padrão I 188 crianças 188 crianças 

Demanda Equipamento 0,58 6,47 

Fonte: A autora (2019). 
 

Tabela 51 - Demanda por Escola de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 Conjunto Boreal I Total Área Central 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 13.547 habitantes 

% População – 6 a 10 anos 12,17% 12,17% 

Demanda vagas 100,40 crianças 1.648,66 crianças 

Capacidade Escola de 10 salas 480 alunos 480 alunos 

Demanda Equipamento 0,20 3,43 

Fonte: A autora (2019). 
 

Tabela 52 - Demanda por Escola de Ensino Fundamental – Anos Finais 

 Conjunto Boreal I Total Área Central 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 13.547 habitantes 

% População – 11 a 14 anos 7,22% 7,22% 

Demanda vagas 88,28 978,09 

Capacidade Escola de 10 salas 600 alunos 600 alunos 

Demanda Equipamento 0,14 1,63 

Fonte: A autora (2019). 
 

Tabela 53 - Demanda por Escola de Ensino Médio 

 Conjunto Boreal I Total Área Central 

População total do 

empreendimento 
1.222 habitantes 13.547 habitantes 

% População – 15 a 17 anos 5,46% 5,46% 

Demanda vagas 66 alunos 739,66 alunos 

Capacidade Escola de 10 salas 

por período 
600 alunos 600 alunos 

Demanda Equipamento 0,11 1,23 

Fonte: A autora (2019). 
 

A demanda acima exposta foi compatibilizada com os dados disponibilizados 

pelo Plano Diretor Municipal, resultando na seguinte análise: não existem CMEIS 

disponíveis para o atendimento da demanda atual, muito menos da demanda gerada 

pelo empreendimento; e as Escolas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio 
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atendem a demanda atual e estão aptas a atender a sobrecarga da demanda gerada 

pelo empreendimento (PONTA GROSSA, 2018).  

No caso da Unidade Básica de Saúde, a demanda é muito inferior à 

capacidade de atendimento dos equipamentos. Ainda, a Unidade Básica de Doutor 

Sady de Oliveira, única UBS atual da Área Central, possui somente uma Equipe de 

Saúde da Família e pode ser ampliada para atender a demanda atual e a gerada 

pelo empreendimento. Em 2017 a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa iniciou a 

construção de uma nova UBS localizada no Parque Ambiental, que poderá reforçar 

o atendimento à saúde da região de implantação do empreendimento. Portanto, 

considera-se que a demanda é parcialmente atendida. 

No caso da Unidade de Pronto Atendimento, foram encontrados dois 

equipamentos aptos a atender a demanda. Já a demanda do Hospital Regional 

prevê o atendimento a até 200.000 habitantes e, como já exposto, a demanda é 

apenas parcialmente atendida por extrapolar o limite de habitantes por equipamento. 

Por fim, os equipamentos de segurança (posto policial e batalhão de 

incêndio) atendem a demanda do empreendimento. Já os CRAS existentes na área 

de influência da implantação do Estudo de Caso não atendem a demanda atual, 

sendo necessária a construção de um novo equipamento. A pontuação dos critérios 

de infraestrutura ficou da seguinte forma: 

 
Tabela 54 - Pontuação dos critérios de externalidades do Jardim Boreal I 

Categorias Atendimento Pontuação 

Rede de Infraestrutura 

Serviços 

Rede de água 
Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Esgoto 
Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Telefonia 
Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Energia 
Atende 

Totalmente 
1 

Mobilidade: meios de transporte de baixa capacidade: 

ônibus urbanos 

Atende 

Totalmente 
1 

Mobilidade: meios de transporte alternativos: ciclovias e 

ciclofaixas 
Não Atende 0 

Equipamentos de Educação 

CMEI Não Atende 0 

Escola de Ensino Fundamental Atende 1 
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Totalmente 

Colégio de Ensino Médio 
Atende 

Totalmente 
1 

Equipamentos de Saúde 

Unidade Básica de Saúde 
Atende 

Parcialmente 
0,5 

Unidade de Pronto Atendimento 
Atende 

Totalmente 
1 

Hospital Regional 
Atende 

Parcialmente 
0,5 

Equipamentos de Assistência Social 

Posto Policial 
Atende 

Totalmente 
1 

Batalhão de Incêndio 
Atende 

Totalmente 
1 

CRAS Não atende 0 

Parques e Praças 

Parques e praças: praças e parques de vizinhança 
Atende 

Totalmente 
1 

Parques e praças: parques de bairro 
Atende 

Totalmente 
0 

Parques e praças: parque da cidade 
Atende 

Totalmente 
1 

Total 13 

Fonte: A autora com base em Santos (1988). 
 

Percebe-se que a realidade da rede de infraestrutura da Área Central é 

significativamente diferente do Bairro Piriquitos. A disponibilidade de uma gama de 

equipamentos e serviços públicos possibilita um melhor acesso dos habitantes à 

cidade e aos serviços urbanos.  

 

6.2.4  Análise de custos 

Com vistas a responder à questão de pesquisa serão analisados os 

aspectos de custo do Estudo de Caso, conforme exposto nas notas metodológicas. 

 

6.2.4.1 Análise de custos do lote 

Segundo os dados do levantamento da Inpespar, o valor do m² dos lotes da 

Área Central era igual a R$ 1.152,33 em 2017 (INPESPAR, 2017). Considerando 

que o lote em questão possui área igual a 2.495 m², seu valor de venda seria igual a 

R$ 2.875.063,35. Ao atualizar o valor até a data base de abril de 2019 com o IGP-M, 
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conforme exposto em capítulo anterior, o valor da transação de compra do imóvel 

resultaria em R$ 3.119.409,16, ou seja, R$ 1.250,26/m², valor que será utilizado na 

comparação com o Conjunto Habitacional Jardim Boreal I. Por fim, para assegurar a 

veracidade dos valores, agentes imobiliários com atuação no Município foram 

questionados com o intuito de confirmar a factibilidade dos valores em questão, o 

que foi assegurado por estes. 

 

6.2.4.2 Análise de custos das unidades habitacionais 

Antes de quantificar o custo das unidades habitacionais é necessário 

entender o padrão de ocupação estabelecido pela Lei de Zoneamento para o lote 

em questão. A Tabela 19, contida no item 4.2.1, reúne os índices urbanísticos do 

lote. 

Logo, a edificação poderá possuir área de até 14.970 m², desconsiderando 

deste valor as áreas de garagem, halls de acessos, áreas de lazer, áreas de 

circulação, salão de festas e casa de máquinas. Além disso, o embasamento da 

edificação poderá ocupar toda a área do lote e o restante poderá ser distribuído nos 

pavimentos da torre, que tem altura máxima indefinida.  

Com base no estudo das necessidades encontradas pelos moradores do 

Conjunto Habitacional Jardim Boreal I e pelo estudo de tipologias similares, 

desenvolveu-se a setorização básica para o projeto arquitetônico do presente 

Estudo de Caso, apresentado na Figura 80. Os setores são especificados de acordo 

com os diversos tipos de uso e os diferentes usuários de cada setor. 
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Figura 80 - Organograma da proposta básica de setorização do Estudo de Caso 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

Partindo dos setores relacionados no organograma básico apresentado 

acima, foram traçadas as principais circulações e acessos entre os ambientes do 

programa arquitetônico, classificadas a partir das diferentes tipologias de usos e 

usuários.  

O pré-dimensionamento das áreas necessárias para atender o programa da 

edificação seguiu os parâmetros apontados pela Portaria nº 660 de 2018 (BRASIL, 

2018) e pelas recomendações de elaboração de projetos arquitetônicos citadas por 

Neves (1989) e Neufert (2013). Deste modo, as áreas necessárias foram setorizadas 

e quantificadas para atender a população e as distintas atividades previstas na 

edificação, como resume o Quadro 24. 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAÇÃO 
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APOIO 
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COMERCIAL 
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Quadro 24 - Pré-dimensionamento das áreas do empreendimento 

 Número de Unidades 

Área por 

Unidade 

(m²) 

Total (m²) 

Unidades 

Habitacionais 
366 39 14.274 

Circulações 30% área UH - 4.282,2 

Lojas 21 20 420 

Garagem 183 20,5 3.751,5 

Recreação 4 100 400 

Terraço sobre laje 1 - 

Área restante do 

embasamento não ocupada 

pela projeção da torre 

Área Técnica 2 150 300 

Fonte: A autora (2019). 
 

O cálculo da área de circulações (verticais e horizontais) segue o padrão 

apontado por Neves (1989) que indica que estas – acrescida das áreas de paredes, 

representam cerca de 30% da área total da edificação. A dimensão das lojas foi 

calculada com base nos estudos de Jacobs (2011) e Gehl (2015), que apontam a 

importância da vitalidade urbana e da associação de usos para a segurança e para a 

qualidade de vida dos habitantes da cidade. Os autores mostram que a utilização de 

fachadas ativas, ou seja, espaços de uso não residencial no pavimento térreo 

abertos à população em geral, facilitadas por uma zona de transição entre a 

edificação e o espaço público, contribuem para que mais deslocamentos sejam 

realizados a pé, proporcionando a vigilância natural dos espaços urbanos, e 

promovendo cidades mais vivas, mais sustentáveis, mais seguras e saudáveis.  

Sobre as áreas comuns e de recreação, a Portaria nº 660 (BRASIL, 2018), 

especifica que: 

O empreendimento deverá conter equipamentos de uso comum, a serem 

implantados com recursos mínimos de 1% (um por cento) do valor da 

edificação e infraestrutura, que deverá ser destinado à equipamentos 

esportivos e de lazer conforme indicação do ente público local, 

preferencialmente em área pública. 

No caso de empreendimento unicamente sob a forma de condomínio, o 

valor estabelecido no item anterior, obrigatoriamente, deverá custear os 

seguintes equipamentos, internos aos condomínios: 

a) espaço coberto para uso comunitário e sala do síndico com local para 

armazenamento de documentos; 
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b) espaço descoberto para lazer e recreação infantil. 

Dessa forma, optou-se por considerar a área de transição entre o 

embasamento e a torre como um terraço sobre laje e delimitar uma área específica 

para a recreação e uso comunitário. Além disso, a área técnica foi calculada de 

acordo com as informações citadas em Neufert (2013) e em manuais técnicos que 

abordam a área necessária para o suporte do funcionamento da circulação vertical 

(ATLAS SCHINDLER, 2017). 

Para facilitar o entendimento, o pré-dimensionamento foi segregado de 

acordo com os setores do programa arquitetônico e as características de 

implantação do lote. Para tanto, optou-se por separar as unidades habitacionais em 

duas torres de 12 pavimentos tipo, com 15 unidades habitacionais e área de 

circulação, mais um pavimento que contém três unidades habitacionais, área de 

circulação, área de recreação e terraço sobre laje, um pavimento térreo ocupando 

toda a área do lote contendo parte da garagem, acessos, circulações e área 

comercial e, por fim, um primeiro pavimento contendo o restante da área de 

garagem e as circulações verticais. O Quadro 25 sintetiza as áreas e os setores de 

todos os pavimentos da edificação proposta, que terá área total igual a 22.733m². 

 
Quadro 25 - Dimensionamento final de áreas do Estudo de Caso 

Setores Número de Unidades Área (m²) 

Térreo 2.495 

Lojas 21 420 

Circulação - 200 

Garagem 91 1.875 

1º pavimento 1.986 

Garagem 92 1.886 

Circulação 1 100 

2º Pavimento (por torre) 760,5 

Unidades Habitacionais 3 117 

Recreação 3 162,52 

Circulação - 175,7 

Terraço sobre laje 974 

3º ao 15º Pavimento (por torre) 760,5 

Unidades Habitacionais 15 585 

Circulação -  175,7 

Área Técnica 300 

Área total 22.733 

Fonte: A autora (2019). 
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A setorização aplicada à forma volumétrica da edificação do Estudo de Caso 

é demonstrada na Figura 81, com a setorização respeitando o esquema de cores 

exposto no organograma supracitado. 

 

Figura 81 - Simulação volumétrica do Estudo de Caso 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

A imprescindibilidade da instalação de elevadores para a circulação entre os 

pavimentos gerou um cálculo para a quantificação do número de unidades 

necessárias. Os cálculos, realizados com base no Manual de Transporte Vertical em 

Edifícios (ATLAS SHINDLER, 2017) resultaram na necessidade de instalação de 4 

elevadores com capacidade de cinco passageiros por torre, somando oito 

elevadores no total. 

Após o levantamento dos valores de referência e o cálculo de unidades dos 

setores e dos equipamentos necessários para a construção da edificação, os valores 

foram multiplicados, resultando em um investimento de R$ 35.307.422,99, como 

mostra a Tabela 55. 
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Tabela 55 - Simulação financeira do empreendimento 

Área Valor de Referência Unidades 
Valor 

(abril/19) 

Área Residencial R$ 1.555,57/m² 14.274 m² R$ 22.204.206,18 
Circulação R$ 1.555,57/m² 3.989,7 m² R$ 6.206.257,63 

Área Comercial R$ 663,91/m² 420 m² R$ 278.842,20 
Garagem R$ 1.306,18/m² 3.761 m² R$ 4.912.542,98 

Recreação R$ 870,79/m² 975,12 m² R$ 849.124,74 
Terraço sobre Laje R$ 522,47/m² 974 m² R$ 508.885,78 

Área Técnica R$ 870,79/m² 300 m² R$ 261.237,00 
Elevadores R$ 10.790,81/unidade 8 R$ 86.326,48 

Valor Total R$ 35.307.422,99 

Fonte: A autora (2019). 
 

Para atendimento a demandas constatadas durante a pesquisa, a 

implantação do projeto visa à sua integração da população moradora com a cidade. 

Com a organização funcional apresentada, espera-se que o edifício possa acolher a 

comunidade, por meio das áreas comuns e comerciais, sem que sua função 

principal seja prejudicada. 

Para calcular o custo unitário das habitações, é preciso antes estabelecer o 

valor de venda das unidades comerciais contidas na proposta. É importante ressaltar 

que essa opção de transação imobiliária é levantada no presente Estudo de Caso 

para que o mesmo siga o modelo de implantação e comercialização das unidades 

comerciais do Jardim Boreal I, onde todos os lotes comerciais foram vendidos pela a 

PROLAR.  

De acordo com o levantamento do Inpespar (2017), o valor do m² de área 

comercial no Centro de Ponta Grossa era de R$ 2.654,50 em 2017, que atualizado 

para a data base de abril de 2019 com o IGP-M resultaria em R$ 3.177,71. 

Considerando que a proposta possui 21 lojas de 20m², cada loja possui um valor de 

venda igual a R$ 63.554,20. Somando toda a área comercial, o valor seria igual a 

R$ 1.334.638,2.  

Assim sendo, o valor das unidades habitacionais somadas é de 

R$ 33.972.784,79, ou seja, R$ 92.821,81 por unidade. O valor é R$ 10.821,81 acima 

do valor máximo de venda das unidades habitacionais do PMCMV definido pela 

Portaria nº 114, de 9 de fevereiro de 2018, do Ministério das Cidades (BRASIL, 

2018). Dessa forma, o Poder Público teria uma defasagem de cerca de 

R$ 3.960.782,46 com o empreendimento. 
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Contudo, é de grande importância que os moradores do empreendimento 

tenham acesso ao comércio economicamente acessível. Se tratando do alto preço 

da terra da área central, é possível constatar a grande possibilidade de que, após a 

venda das lojas, sejam empreendidos no local comércios voltados às classes sociais 

mais abastadas, contribuindo para um processo de gentrificação no próprio 

empreendimento de interesse social. Logo, a venda das unidades comerciais deve 

ser ou regulamentada para que o comércio implantado seja acessível aos 

moradores do empreendimento ou até mesmo desconsiderada. Nesse último caso, 

se as lojas forem apenas alugadas para terceiros, além dos moradores terem mais 

controle sobre as atividades comerciais ali empreendidas, o retorno financeiro dos 

alugueis poderia contribuir para a manutenção da edificação, diminuindo ainda mais 

as despesas das famílias residentes. 

Assim, sem a venda das unidades comerciais o valor das unidades 

habitacionais somadas seria igual a R$ 35.307.422,99, ou seja, R$ 96.468,36 por 

unidade. O valor seria R$ 16.468,36 acima do valor máximo de venda das unidades 

habitacionais do PMCM, e a defasagem do Poder Público seria de cerca de 

R$ 6.027.419,76 com o empreendimento. 

A defasagem encontrada em ambos os casos, com a venda e sem a venda 

das unidades comerciais, poderia significar a inviabilidade da execução de um 

empreendimento de habitação de interesse social em área central pelo PMCMV. 

Mas na verdade, apenas reforça a questão norteadora do trabalho, ou seja, 

demonstra a importância da avaliação dos custos de infraestrutura nos custos dos 

empreendimentos e na viabilidade dos mesmos, e a inadequação das políticas 

habitacionais diante da dinâmica e necessidades espaciais das áreas com 

infraestrutura consolidada.  

De todo modo, o estudo ainda aponta que, enquanto o atendimento de HIS 

em área central é inviabilizado pelo próprio desenho da política habitacional, a 

moradia em área central se mostra viável para a produção de HMP e poderia ser 

uma alternativa habitacional para a população com renda de até 16 salários mínimos.  

Para finalizar a análise do Estudo de Caso, o próximo tópico abordará os 

custos de infraestrutura relacionados ao empreendimento em questão. 
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6.2.4.3 Analise de custos de infraestrutura 

Consoante com as informações citadas no item 6.2.3.2, a infraestrutura da 

área central é mais bem consistente do que o Bairro Periquitos e, portanto, a 

necessidade de adequação e complementação da rede existente é inferior.  

Para adequar as necessidades básicas da população, seria necessário 

implantar novos equipamentos e criar uma ciclofaixa que fizesse, ao menos, a 

ligação até o Terminal Central, perfazendo uma distância de aproximadamente 

1,21km de extensão. Para isto, utilizando a metodologia proposta pelo Ministério das 

Cidades, os equipamentos necessários e seus valores foram relacionados na Tabela 

56.  

 
Tabela 56 - Valores do incremento da rede de equipamentos e infraestrutura na Área Central 

Objeto Unidade Valor de referência 
Valor Atualizado 

(abril/19) 

Ciclofaixa Lote/Terminal Central 1,21 km R$ 2.730.000/km R$ 3.303.300,00 

CMEI 1 unid. R$ 2.783.000,00 R$ 3.389.015,70 

CRAS 1 unid. R$ 396.000,00 R$ 484.142,04 

Total   R$ 7.176.457,74 

Fonte: A autora (2019). 
 

Neste critério a diferença entre os Estudos de Caso é abismal. As obras 

necessárias na área central representam 25,15% das obras para adequação e 

complementação da infraestrutura da região de implantação do Conjunto Jardim 

Boreal I e 16,94% do somatório entre as obras já executadas e as ainda necessárias. 

 

6.3 ANÁLISE COMPARATIVA 

De acordo com os dados supracitados, serão expostos os resultados das 

análises qualitativas e quantitativas de ambos os Estudos de Caso.  

 

6.3.1  Comparação locacional 
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Os dados da análise locacional de ambos os Estudos de Caso foram 

compilados na Tabela abaixo: 

 
Tabela 57 - Pontuação dos critérios de análise locacional dos Estudos de Caso 

Categorias 
Jardim Boreal I HIS em AC 

Atendimento Pontuação Atendimento Pontuação 

Externalidades   

Acesso ao centro da cidade Não Atende 0 
Atende 

Totalmente 
1 

Acesso ao centro do bairro Não Atende 0 
Atende 

Totalmente 
1 

Acesso ao centro da vizinhança Não Atende 0 
Atende 

Totalmente 
1 

Barreiras Segregadoras   

Inexistência de barreiras segregadoras Não Atende 0 
Atende 

Totalmente 
1 

Densidade   

Densidade demográfica no entorno do 

empreendimento é compatível com o 

zoneamento 

Atende 

Parcialmente 
0,5 

Atende 

Parcialmente 
0,5 

Incremento populacional causado pela 

implantação do empreendimento é 

compatível com o zoneamento 

Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Infraestrutura e Serviços   

Rede de água 
Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Esgoto 
Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Telefonia 
Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Rede de Energia 
Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Mobilidade: meios de transporte de baixa 

capacidade: ônibus urbanos 

Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Mobilidade: meios de transporte 

alternativos: ciclovias e ciclofaixas Não Atende 0 Não Atende 0 

Equipamentos de Educação   

CMEI 
Atende 

Parcialmente 
0,5 

Atende 

Parcialmente 
0,5 

Escola de Ensino Fundamental 
Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Colégio de Ensino Médio 
Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Equipamentos de Saúde   

Unidade Básica de Saúde Não Atende 0 
Atende 

Parcialmente 
0,5 

Unidade de Pronto Atendimento Não Atende 0 Não Atende 1 

Hospital Regional Atende 0,5 Atende 0,5 
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Parcialmente Parcialmente 

Equipamentos de Assistência Social   

Posto Policial Não Atende 0 
Atende 

Totalmente 
1 

Batalhão de Incêndio 
Atende 

Parcialmente 
0,5 

Atende 

Totalmente 
1 

CRAS Não atende 0 Não atende 0 

Parques e Praças   

Parques e praças: praças e parques de 

vizinhança 
Não Atende 0 

Atende 

Totalmente 
1 

Parques e praças: parques de bairro Não Atende 0 
Atende 

Totalmente 
0 

Parques e praças: parque da cidade 
Atende 

Totalmente 
1 

Atende 

Totalmente 
1 

Total 11 

 

19 

Fonte: A autora com base em Santos (1988). 
 

O somatório dos critérios aponta duas realidades diferentes, principalmente 

no que concerne o acesso à cidade dos moradores do Conjunto Habitacional Jardim 

Boreal I e dos moradores da área central. Enquanto a população residente do Boreal 

e seu entorno é segregada e excluída, tendo que percorrer grandes distâncias para 

cumprir suas atividades cotidianas, os habitantes do Centro possuem pleno acesso 

às centralidades e aos benefícios que estas proporcionam à vida urbana. 

As densidades demográficas dos Estudos são compatíveis com a legislação 

municipal, mas, ambos os casos mostram que as áreas envoltórias dos lotes 

possuem densidades menores do que especificado em lei. Isso demonstra a 

incompatibilidade da situação atual de Ponta Grossa com a própria legislação. Como 

visto anteriormente, as baixas densidades e a existência de vazios urbanos são 

fatores que cooperam com a expansão urbana e com a desigualdade socioespacial. 

O acesso à infraestrutura e de serviços é igual nos dois Estudos. Isso 

demonstra o avanço da legislação de parcelamento do solo e das regras do 

Programa Minha Casa Minha Vida em obrigar a instalação de infraestrutura em seus 

empreendimentos, equiparando-os às áreas mais beneficiadas da cidade. O único 

critério não atendido é a existência de ciclovias ou ciclofaixas, que representa a falta 

de atenção do Governo Municipal em fomentar os meios de transportes alternativos. 
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Idêntico é o resultado dos critérios dos Equipamentos de Educação, 

demonstrando que em ambas as áreas os moradores possuem acesso total à 

educação básica, fundamental e média. Somente o acesso aos equipamentos de 

Educação Infantil é parcial, revelando a deficiência da rede municipal. 

A fragilidade do sistema de saúde é vista nos dois Estudos de Caso, sendo a 

situação da Área Central ligeiramente mais favorável do que a do Boreal I. Vale 

ressaltar que em nenhum dos quesitos ou área o atendimento é total, ou seja, a 

inadequação do sistema reflete nos pontos mais distintos do território municipal e 

atinge grande parcela da população. Além disso, embora a inexistência de Centros 

de Referência de Assistência Social seja constante nos Estudos, a Área Central 

possui atendimento pleno dos serviços de segurança e de combate a incêndios.  

Para fins este estudo, valorou-se todos os itens com a mesma pontuação. 

No entanto, o acesso ao centro da cidade pode implicar, em muitos casos – assim 

em Ponta Grossa - o acesso ao trabalho, emprego e renda. De acordo com o perfil 

dos moradores das áreas periféricas, a escolaridade baixa desta parcela da 

população implica no trabalho com atividades informais, no comércio, como 

catadores de materiais recicláveis, como diaristas, ou seja, em atividades que se 

concentram na área central ou nas adjacências dela (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Assim, a possibilidade de residir no mesmo 

bairro em que se trabalha poderia significar para esta população um incremento de 

renda e uma melhor qualidade de vida. 

 

6.3.2  Viabilidade dos Estudos de Caso a partir do setor imobiliário 

Para contrapor a viabilidade dos Estudos de Caso, os custos de ambos 

foram compilados na Tabela 58. 
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Tabela 58 - Custos dos Estudos de Caso 

 

Conjunto 

Habitacional 

Jardim Boreal I 

% 
Simulação HIS 

em AC 
% 

Lote R$ 1.114.852,65 1,66% R$ 3.119.409,16 7% 

Unidades 

habitacionais 

R$ 23.747.527,07 35,33% R$ 35.307.422,99 77% 

Infraestrutura já 

instalada 

R$ 13.832.170,57 20,58% -  - 

Infraestrutura 

necessária 

R$ 28.527.215,13 42,44% R$ 7.176.457,74 16% 

Total R$ 67.221.765,42 100% R$ 45.603.289,89 100% 

Fonte: A autora (2019). 
 

É possível observar a disparidade entre os custos dos Estudos, 

principalmente entre os valores do lote e da infraestrutura, seja ela necessária ou já 

instalada. A execução do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I, de sua 

infraestrutura atual e da infraestrutura necessária para garantir o direito de seus 

moradores à cidade, representa um investimento público 47% maior do que a 

simulação em Área Central.  

Considerando os valores supracitados, e de acordo com a fórmula do Índice 

de Lucratividade citada no item 5.3.2 do trabalho, os índices foram calculados para 

ambos os Estudos. O Índice de Viabilidade do Conjunto Boreal I resultou em 0,36, 

de acordo com o cálculo abaixo: 

Índice de Viabilidade (IV) = R$ 24.862.379,72 

R$ 67.221.765,42 

Já o Índice de Lucratividade da simulação de HIS em AC resultou em um 

índice igual a 0,84.  

Índice de Viabilidade (IV) = R$ 38.426.832,15 

R$ 45.603.289,89 

É possível concluir que a hipótese do trabalho foi confirmada, ou seja, a 

implantação de um empreendimento de Habitação de Interesse Social na Área 

Central de Ponta Grossa não é só viável, como sua viabilidade é mais do que o 

dobro da viabilidade do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I. 
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Desconsiderando os valores da infraestrutura já instalada no cálculo, o 

Índice de Viabilidade do Estudo de Caso em Área Central (1) ainda é maior do que a 

do Jardim Boreal I (0,64). E mesmo considerando somente a infraestrutura a ser 

instalada, o Índice de Viabilidade do Estudo de Caso em Área Central (0,84) 

continua sendo superior ao Índice do Jardim Boreal I (0,46).  

O único caso em que o Jardim Boreal seria mais viável do que a simulação 

em Área Central é se for considerado apenas o valor investido no lote e no 

empreendimento, o que - como visto anteriormente - é a forma essencial de 

investimento público em Habitação de Interesse Social concebida pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida, gerando um abismo entre o acesso à cidade entre as 

classes sociais e acentuando cada vez mais a exclusão socioespacial. 

 

6.4 ASPECTOS CONCLUSIVOS 

Comparar os investimentos necessários para a ocupação dos vazios com 

empreendimentos de habitação de interesse social à implantação de 

empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida nas franjas urbanas levanta 

questionamentos importantes sobre a produção do espaço urbano e sobre a 

formulação das políticas públicas. 

O discurso da escassez de terras economicamente viáveis para a 

implantação de habitação de interesse social em áreas periféricas se mostrou 

inadequado. A simulação em área central expôs a viabilidade de implantação 

empreendimentos sociais em áreas bem localizadas, contrariando o senso comum. 

Como a pesquisa mostrou, ao somar os custos dos empreendimentos com 

os custos da infraestrutura necessária para garantir o direito à cidade de seus 

moradores, as áreas centrais se destacam como sendo o local mais apropriado para 

a moradia da população de menor renda. Este estudo não mediu fatores como o 

impacto da localização na dinâmica econômica da população de menor renda, a 

relação da área central com o local de emprego e nem os custos sociais e psíquicos 

advindos da segregação socioespacioal fortemente associado ao preconceito e a 

discriminação (CALDEIRA, 2000), ou mesmo de violência urbana, controle por 
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milícias, tráfico de drogas, como vem ocorrendo em empreendimentos do MCMV em 

muitas cidades do Brasil (CARDOSO, 2013). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar as Considerações Finais sobre a Dissertação, se faz necessário 

resgatar a questão norteadora que a motivou: mesmo com a significativa abundância 

de imóveis vazios, por que não se faz Habitação de Interesse Social nas Áreas 

Centrais? A partir do questionamento, o propósito do trabalho foi discutir os 

possíveis benefícios da implantação de HIS nas áreas centrais a partir de uma 

análise histórica da prática da produção habitacional no Brasil e no Município de 

Ponta Grossa – PR. A análise se deteve no argumento de que o preço e a escassez 

de terra são fatores impeditivos para a execução de políticas habitacionais em áreas 

bem localizadas do tecido urbano. 

Os materiais da pesquisa constituíram-se de dados secundários a respeito 

das políticas habitacionais e do esvaziamento das áreas centrais, tanto na 

conjuntura nacional como no quadro ponta-grossense, e de dois Estudos de Caso 

em cenários diferentes para comparar a hipótese formulada. 

A princípio, questionou-se o “problema da habitação” como um problema 

prático, quantitativo. Porém, o estudo mostrou que o próprio problema é falso, não 

porque as necessidades habitacionais não existem, mas porque sua formulação é 

errônea. Ao mascarar os processos políticos, econômicos e sociais que embasam o 

preço da terra, as políticas habitacionais excluem e segregam a população de menor 

renda, com o discurso do alto preço e da escassez de terra, acentuando as 

disparidades sociais existentes. O mercado de terras utiliza-se dos investimentos 

públicos para ampliar e determinar os altos preços da terra em áreas dotadas de 

infraestrutura. 

A exemplo do que ocorre nacionalmente, as políticas habitacionais, desde o 

momento em que o Estado assumiu o papel de provedor de políticas habitacionais, 

sempre se basearam na expansão urbana desenfreada como forma de suprir o 

déficit habitacional. Assim, a cada década, programa ou projeto, a população de 

menor renda só dispôs de duas opções: ocupava áreas vazias ou ambientalmente 

frágeis em áreas consolidadas, ou se resignava a residir em áreas cada vez mais 

distantes da cidade. O discurso do “problema da habitação” foi tão mascarado e 

propagado que, passados setenta e sete anos desde a primeira política habitacional, 
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poucas soluções propiciaram melhor localização aos empreendimentos de habitação 

de interesse social. Além do acesso ao centro, ao emprego, oportunidades e ao 

direito à cidade, a boa localização favorece a diversificação social, o combate à 

segregação socioespacial e todos os demais malefícios associados à 

homogeneização, como preconceito, discriminação e violência urbana.  

Em consonância, o processo de esvaziamento das áreas centrais nunca foi 

combatido de forma a integrar e possibilitar a moradia das classes sociais mais 

vulneráveis. Assim, o trabalho deu ênfase à produção dos vazios urbanos, desde o 

processo que os engendram até os recursos (ou a falta de) que possibilitam sua 

utilização para fins de habitação de interesse social. Entende-se que os vazios 

devem ser encarados como uma possibilidade de inclusão social e, a partir da 

utilização dos mesmos, novas possibilidades de políticas habitacionais para 

aproveitar a infraestrutura instalada focando no combate à segregação socioespacial 

devem ser delineadas. Logo, é preocupante a continuidade de políticas habitacionais 

que, ao invés de possibilitar a ocupação dos vazios, forçam exaustivamente à 

expansão urbana em direção as áreas periurbanas que exercem outras funções 

ecossistêmicas na estruturação do espaço urbano. 

A consequência da soma desses fatores é parte da realidade dos municípios 

brasileiros: enquanto a elite e a classe média se enclausuram em condomínios 

fechados, a população pobre sofre às margens de uma fictícia cidade e cidadania, 

mesmo em cidades onde a existência de áreas esvaziadas e espaços vazios poderia 

significar o pleno acesso ao direito à moradia e ao direito à cidade. Essa segregação 

reforça o preconceito, a violência e o medo nas cidades (CALDEIRA, 2000). Como 

revela Engels (1845), há um acordo inconsciente e implícito que reproduz os bairros 

operários separados da cidade, negando os direitos dos operários às benesses da 

vida urbana. 

A organização espacial de Ponta Grossa reforça a importância da pesquisa. 

Como visto, a produção do espaço urbano pelas políticas habitacionais priorizou 

soluções especulativas que atuaram ativamente em conjunto com os demais 

agentes de produção do espaço. Ao invés de buscar soluções que permitam a 

redução do preço da terra, a Prefeitura Municipal optou pela naturalização dos 

preços da terra, sem instrumentos de controle da especulação imobiliária, e a 
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implantação de empreendimentos de habitação de interesse social nas franjas 

urbanas, ampliando quando necessário o perímetro urbano, onde o valor da terra é 

irrisório, se comparado com o valor dos vazios urbanos.  

A representatividade dos vazios urbanos e de áreas esvaziadas em Ponta 

Grossa comprova a urgência da necessidade do enfoque nas questões locacionais 

das políticas habitacionais combinadas com políticas urbanas que tratem da 

regulação do mercado de terras. A antítese entre as áreas vazias dotadas de 

infraestrutura e as áreas periféricas sem acesso à infraestrutura demonstram a 

contradição na produção do espaço urbano pela adoção de políticas que, ao invés 

de focar no atendimento às necessidades básicas da população, focam nas 

estratégias de reprodução do capital por intermédio do mercado imobiliário. 

Nesse cenário, o caso do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I é muito 

simbólico, pois demonstra que o Programa Minha Casa Minha Vida ao mesmo 

tempo em que possibilita o acesso à moradia das famílias que não teriam qualquer 

outra possibilidade de adquirir suas residências através do mercado imobiliário 

formal, condiciona as famílias à subcidadania, em locais sem recursos ou 

infraestrutura que garantam a plenitude da vida urbana. E o poder público é 

novamente ativado a aplicar recursos financeiros para cobrir as lacunas de tais 

programas, enquanto o mercado imobiliário, já possui seus lucros duplamente 

garantidos, pela incorporação imobiliária do terreno e pela produção da unidade 

habitacional.  

A simulação de um empreendimento de HIS na área central de Ponta 

Grossa é desafiadora, pois questiona todo e qualquer empreendimento do tipo já 

executado no Município, seja pelo porte ou pela localização. Para alcançar o objetivo 

proposto, foram desenvolvidos e aplicados diferentes métodos que possibilitaram a 

análise tanto das questões locacionais, como as questões econômicas de ambos os 

casos analisados (Boreal e Área Central).  

Assim, o trabalho comprovou a dificuldade do acesso do direito à cidade 

pelos moradores do Conjunto Boreal, apesar das alterações recentes da legislação 

exigirem a implantação de infraestrutura básica em empreendimentos do PMCMV. A 

realidade é que, apesar de possuir pavimentação, rede de iluminação pública, 
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saneamento e energia elétrica, o Conjunto foi construído em uma “ilha de pobreza”, 

circundado por loteamentos sem a infraestrutura adequada e pela área rural. A 

expansão em zona periurbana pode comprometer tanto o desenvolvimento da 

ocupação urbana tanto as atividades rurais ou de preservação desenvolvidas nestas 

áreas. 

Em total contraponto, o lote definido para a simulação possui acesso às 

redes de serviços e infraestrutura. Ainda, a facilidade atrelada a morar na área 

central pode beneficiar em muito a qualidade de vida da população de menor renda, 

desde a diminuição das horas despendidas no transporte coletivo, a redução dos 

custos de transporte, a proximidade com o local de emprego e a oportunidade de 

acesso aos serviços e equipamentos urbanos. Porém, algumas categorias de 

análise apontam para a inadequação da rede de infraestrutura e de serviços do 

Município de Ponta Grossa em sua totalidade, como no caso da inexistência de 

ciclovias e ciclofaixas e da incapacidade de atendimento pleno dos Centros de 

Referência de Assistência Social. 

A discrepância entre os preços da terra (R$ 4,95/m² na área rural e 

R$ 1.250,26/m² na área central) confirma a centralidade do preço da terra na 

discussão da execução das políticas habitacionais em Ponta Grossa. Mostra que, 

sem as demais informações necessárias para fazer uma análise profunda, é 

extremamente fácil repetir o discurso de que a implantação de HIS em áreas 

valorizadas economicamente é inviável. Ainda, é grande valia ressaltar que, caso o 

Município já estivesse aplicando os instrumentos do Estatuto das Cidades (citar 

quais, como por exemplo, IPTU progressivo no tempo, etc.), a situação poderia ser 

diferente, como a retenção das terras expectantes pelo Poder Público por meio da 

desapropriação. Caso se deseje produzir uma cidade para todos, com diversidade 

social, novas simulações poderiam ser feitas por meio de regulações, leis e 

instrumentos de controle do preço da terra e da organização do mercado imobiliário.  

As diferenças entre os custos das unidades habitacionais mostram que há a 

possibilidade de criar um caminho de proporcione a verticalização de 

empreendimentos de HIS e, dessa forma, racionalizar os recursos dispendidos na 

execução do empreendimento e da infraestrutura necessária. Mas, para atingir tal 

objetivo é necessário que as políticas habitacionais sejam atualizadas para permitir 



253 
 

essa modalidade. Como visto, a verticalização não é possibilitada pelo formato do 

PMCMV, sendo que esse também falha em não exigir melhores condições 

locacionais para seus empreendimentos. 

Ao somar os custos da infraestrutura já implantada e a ainda necessária, o 

estudo pode avaliar e questionar a contradição entre tais investimentos e a 

existência dos vazios urbanos. Por fim, comprovou-se a viabilidade de produzir 

moradia em áreas centrais em Ponta Grossa, apesar da falta de políticas públicas 

especificas sobre o tema. Como visto, os vazios urbanos devem ser interpretados 

como espaços que possibilitam transformações urbanas significativas, 

principalmente se ocupados pela população de baixa renda. A ocupação dos 

mesmos em áreas consolidadas potencializa os recursos públicos e otimiza a 

utilização dos equipamentos públicos. Ainda, frente uma história de expansão 

urbana desenfreada, controlada pelo mercado imobiliário em processos altamente 

especulativos, ocupar os vazios urbanos com habitação de interesse social 

representa a efetividade da função social da propriedade e do direito à cidade. Afinal, 

a moradia não é só a habitação, indo muito além de quatro paredes e um teto. A 

moradia é um direto que possui uma dimensão simbólica essencial à vida humana, 

pois ao mesmo tempo em que é abrigo, também é tranquilidade, dignidade, 

oportunidade e identidade. 

Ainda, considerando que os recursos de implantação do PMCMV e da 

infraestrutura urbana das cidades muitas vezes são distribuídos entre as três esferas 

de governo, a integração entre as políticas e um trabalho conjunto entre os governos 

federal, estaduais e municipais se faz improtelável para garantir o direito à moradia e 

à cidade da população de baixa renda.  

O acesso à moradia apenas através da propriedade privada também é um 

fator limitante que precisa ser revisto. Apesar disso, as alternativas de 

enfrentamento da falta de moradia através de políticas de locação social ainda são 

irrisórias. Isto se dá justamente, como amplamente discutido, pela falta de 

envolvimento dessa alternativa com a propriedade privada e, assim sendo, com a 

especulação imobiliária e a estratégia de reprodução do capital. Surge então a 

necessidade de uma nova política habitacional que possa conciliar todas as 

questões aqui discutidas. 
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Sem dúvida, é vital os temas aqui abordados sejam expandidos e 

confrontados a realidade de diferentes Municípios para que se tenha um melhor 

entendimento sobre os temas, e para que isso possibilite o desenho e a diversidade 

de políticas habitacionais adequadas às reais necessidades da população. No caso 

de Ponta Grossa a simulação trabalhou com imóveis vazios, sem construção, o que 

possibilitaria a produção habitacional de novos conjuntos habitacionais. Talvez esse 

caso possa se repetir em cidades de porte médio. Em várias capitais brasileiras têm-

se imóveis subutilizados, então políticas de reabilitação de imóveis vazios, 

alternativas de aluguel social talvez fossem mais eficientes. Em todo o caso, 

independente do porte e da realidade do município, a diversidade das políticas 

habitacionais e a conjugação com a política urbana no controle do preço da terra são 

centrais para enfrentar o esgotamento do atual modelo, repetido no BNH e no 

PMCMV. 
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ANEXO A – Matrícula da gleba do Conjunto Habitacional Jardim Boreal I 
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APÊNDICE A – Mapa de localização do Conjunto Habitacional 31 de Março 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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APÊNDICE B – Mapa de localização do Conjunto Santa Paula I 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 



277 
 

APÊNDICE C – Mapa de localização do Conjunto Raul Pinheiro Machado 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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APÊNDICE D – Mapa de localização do Conjunto Santa Bárbara 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 



279 
 

APÊNDICE E – Mapa de localização dos Conjuntos Londres, Panamá e Costa 

Rica 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 


