
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

CINDY CARVALHO FEIJÓ 

 

 

 

 

 

 

VIDA E TRABALHO NO MORRO DO SABÃO: 

NOS INTERSTÍCIOS DA RECICLAGEM 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017



CINDY CARVALHO FEIJÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA E TRABALHO NO MORRO DO SABÃO: 

NOS INTERSTÍCIOS DA RECICLAGEM 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em 

Arquitetura e Urbanismo, do Departamento 

de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. 

 

Orientadora: Profª Drª Simone Aparecida 

Polli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



 
TERMO DE APROVAÇÃO 

 
 

Vida e Trabalho no Morro do Sabão: nos interstícios da reciclagem 
 

 Por 
                                                   CINDY CARVALHO FEIJO 

 
 
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em 14 de Junho de 2018 como 
requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. 
A candidata foi arguida pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo 
assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado. 
 
 
 
 
 

Prof. Caroline Ganzert Afonso 
UNICURITIBA 

 
 
 
 
 

Prof. Marcia Prestes 
UTFPR 

 
 
 
 
 

Profa. Marcia Ono 
UTFPR 

 
 
 
 
 

Prof. Simone Polli (orientadora) 
UTFPR 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Curitiba - Sede Ecoville 
Departamento Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo 

Curso de Arquitetura e Urbanismo 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe Odilaine e à minha 

determinação  



2 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

Sou muito grata à formação como pessoa e cidadã que a minha família 

(Odilaine, Lucas e Julio) pôde me proporcionar, e que me tornou – e tem me tornado 

– a mulher independente e esclarecida que sou hoje. Independente dos 

acontecimentos, consegui tirar lições e aprendizados de todos eles e tudo foi como 

deveria ser. 

Agradecimentos à minha orientadora, Simone Polli, que desde o início aceitou 

de prontidão o meu pedido de orientação e, sem a sua dedicação, certamente não 

teria alcançado meu próprio nível de exigência para a produção deste trabalho. 

Agradeço também a Elaine e a Luciana da COHAB-Curitiba pela disponibilidade e 

fornecimento de dados essenciais para o desenvolvimento do trabalho; e a professora 

Stella, que me auxiliou muito na compreensão de temáticas específicas abordadas 

por esta monografia. 

Às/aos voluntárias/os do TETO (em especial a Lys Nunes e sua equipe) que 

sempre me apoiaram nas visitas e coletas de dados no Morro do Sabão no Parolin. E 

ao TETO em geral por ter me mostrado uma realidade tão próxima de mim, e 

principalmente por materializar a capacidade de transformação que todos nós temos 

dentro de si. Contar com isso durante a minha formação como Arquiteta e Urbanista 

foi extremamente determinante para a visão profissional e social que tenho hoje. 

Aos meus colegas de universidade e, logo mais, de profissão, que sofreram a 

pressão da faculdade de arquitetura junto comigo e que trocaram ideias, conceitos, 

valores e ensinamentos – mesmo sem querer – em todos os meus dias dentro da 

UTFPR Ecoville. 

Ao Vagner, meu melhor amigo e companheiro, que vem me dando apoio e 

todo o suporte necessário como pessoa e profissional, sou muito grata por tê-lo ao 

meu lado neste momento. E à Laura, grande amiga que vivenciou toda a experiência 

acadêmica comigo, incluindo a fantástica oportunidade do intercâmbio dentro do 

Programa Ciências Sem Fronteiras em Turim, em 2015. 

 

À todos os brasileiros que investiram em toda a minha formação, farei valer 

cada centavo. 



3 
 

 
 

RESUMO 

FEIJÓ, Cindy Carvalho. VIDA E TRABALHO NO MORRO DO SABÃO: NOS 

INTERSTÍCIOS DA RECICLAGEM. 2017. 133 páginas. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná. Curitiba, 2017. 

 

As ocupações informais compõem uma temática muito atual no cenário urbano 

brasileiro. Em Curitiba, a ''cidade-modelo'' também possui seus assentamentos, e ao 

mesmo tempo em que criava a sua imagem de referência em urbanismo, não elencou 

como prioridade a habitação popular, fato que gerou consequências que podem ser 

vistas até hoje. Apesar de promover algumas políticas habitacionais desde a década 

de 1960, não conseguiu enfrentar o problema da sua favela mais central - o Morro do 

Sabão - uma das três principais ocupações do bairro Parolin e localizada a menos de 

três quilômetros do centro. O Morro do Sabão abriga muitos moradores - já marcados 

pela carência de infraestrutura, renda e escolaridade - que atuam diretamente na 

cadeia da reciclagem. O presente trabalho busca compreender o contexto da favela 

aliando a triagem doméstica de resíduos sólidos com a moradia. Respeitando o 

espaço auto protegido pelos moradores, essa monografia trabalhará com os espaços 

livres (interstícios) buscando intervir na favela a fim de promover melhores condições 

de vida (espaços de lazer) e trabalho (espaços de reciclagem), separando o local de 

moradia do local de trabalho. Para isso, além de uma abordagem histórica das 

políticas habitacionais curitibanas, foram levantados dados sobre a região que 

pudessem esclarecer os problemas enfrentados diariamente pelos catadores, que 

correspondem a aproximadamente 20% da população do Morro do Sabão. Por meio 

da análise de dados socioeconômicos e urbanos e respeitando a forma como foi 

socialmente produzido o espaço, foram traçadas algumas possíveis soluções, 

propondo intervenções que respeitem a dinâmica e sejam compatíveis com a 

realidade do assentamento. 

 

Palavras-chave: Intervenções em favela. Equipamento Comunitário. Reciclagem de 

resíduos sólidos. Ocupações informais em Curitiba.  
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ABSTRACT 

FEIJÓ, Cindy Carvalho. Life and Work at Morro do Sabão: in the interstices of the 

recycling process. 2017. 133 pages. Final paper for Architecture and Urbanism 

Graduation Course. Federal University of Technology – Paraná. Curitiba, 2017. 

 
Informal land occupations compose a very current theme in the Brazilian urban scene. 

In Curitiba, the “model city” has its informal settlements, and at the same time that it 

created its image of reference in urbanism, it did not classify popular housing as a 

priority, a fact that generated consequences that can be seen today. Despite promoting 

housing policies since the 1960s, it has been unable to cope with the issue of its most 

central favela - Morro do Sabão – one of the three main occupations of the Parolin 

neighborhood and located less than three kilometers from the city downtown. Morro do 

Sabão is not only a symbol of resistance to the formal city, but also houses many 

residents – marked by the lack of infrastructure, income and schooling – who work 

directly in the solid waste chain when working with recycling. This course conclusion 

paper seeks to understand the context of the favela allied to domestic waste sorting, a 

significant problem that involves the sharing of living space with the work space, in this 

case the separation of recyclable materials. Respecting the space protected by its 

residents, this monograph will work with the free spaces (interstices) seeking to 

intervene in the favela in order to promote better living conditions (leisure spaces) and 

work (recycling spaces), separating home from the workplace. For this, in addition to 

a historical approach to housing policies in Curitiba, data on the region that could clarify 

the problems faced by the solid waste collectors were collected, which correspond to 

approximately 20% of the Morro do Sabão’s population. Through the analysis of 

socioeconomic, urban and spatial criteria, it was possible to outline some possible 

solutions, compatible with the local reality and production of the space, to propose an 

intervention that is consistent with the reality of the settlement and that respects its 

residents. 

 

Keywords: Interventions in favelas. Open spaces for the community. Solid waste 

recycling. Informal land occupations in Curitiba.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Curitiba abriga diversas ocupações irregulares, todavia suas 

tentativas de erradicação ao longo das décadas não foram suficiente para eliminar 

algumas delas, que resistem em porção mais central da cidade. No caso do Parolin, 

as ocupações resultam em pelo menos 1.507 famílias (COHAB-CT, 2007) de baixa 

renda e que não possuem toda a infraestrutura da cidade formal, estando a 2,7 

quilômetros do centro da cidade, e cercada por residências de classe média a alta.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma base de dados sólida 

e complexa para o posterior desenvolvimento de um projeto em escala arquitetônica 

e urbanística na favela Morro do Sabão, no bairro Parolin em Curitiba. O intuito 

principal da monografa é, além de trazer debates sobre a questão da moradia informal 

na cidade de Curitiba e sobre o papel dos resíduos sólidos nas famílias de baixa renda 

brasileiras; também pensar em soluções que atendam as reais demandas de uma 

comunidade fixada em porção quase central de Curitiba, com mais de 70 anos de 

história. 

A urbanização de favelas tem-se tornado assunto recorrente no que diz 

respeito ao direito de moradia e respeito às condições de moradores que sobrevivem 

com menos de meio salário mínimo, em média (IBGE, 2010) nas favelas brasileiras, 

entretanto o modelo seguido e a forma com que o processo se dá muitas vezes não é 

bem aplicada ou não atende às demandas reais dos moradores. Outro fator importante 

a ser considerado é que a população residente nestas ocupações trabalha com a 

reciclagem de resíduos sólidos, somando aproximadamente 310 trabalhadores na Vila 

Parolin em 2008 (COHAB-CT, 2016). Além dessas pessoas sobreviverem em espaços 

extremamente carentes, acabam piorando suas situações ao ‘’trazerem o trabalho 

para casa’’, uma vez que não têm onde depositar e triar tudo o que é recolhido com o 

carrinho ao longo do dia. Assim, muitas favelas, como o Morro do Sabão, acabam 

marcadas não só pela falta de infraestrutura urbana, baixa renda e pouca 

escolaridade, mas também com espaços extremamente degradados e insalubres. 

1.1. PROBLEMA 

Como e onde intervir para melhorar a condição de vida dos moradores da favela 

Morro do Sabão, de modo a integrar a comunidade, respeitar sua dinâmica, e otimizar 

sua relação com o trabalho da reciclagem? 
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1.2. OBJETIVO GERAL 

 

Propor soluções para o trabalho (relacionado a reciclagem de resíduos sólidos) 

e lazer nos espaços livres (interstícios)1 no morro do Sabão a fim de oferecer 

condições físicas para melhorar a vida da comunidade. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar as políticas habitacionais comparando com o histórico de produção 

das ocupações irregulares na cidade de Curitiba; 

 Avaliar as intervenções promovidas pela Companhia de Habitação no Parolin 

e seu impacto no desenvolvimento da comunidade e seus moradores; 

 Traçar um perfil específico do Morro do Sabão, baseado em estatísticas oficiais 

e de outras organizações (como o TETO), que contemple dados como renda, 

escolaridade, relação com trabalho, infraestrutura urbana, entre outros; 

 Entender a cadeia da reciclagem e a importância dos catadores nas primeiras 

etapas do processo; 

 Elucidar o impacto da reciclagem de resíduos na comunidade em análise, e 

porque a prática deve ser entendida como ponto de partida para o 

desenvolvimento de intervenções visando a qualidade de vida dos moradores; 

 Compreender a visão dos próprios moradores que trabalham com a reciclagem 

sobre os problemas da região e do trabalho que realizam, por meio de 

entrevistas; 

 Buscar soluções que evitem que os carroceiros levem o material coletado nas 

ruas para as suas casas; 

 Identificar os espaços vazios, passíveis de ocupação indevida, para 

intervenções voltadas para a própria comunidade; 

 Otimizar espaços identificados atualmente como de triagem de resíduos 

sólidos, levando mais segurança, salubridade e dignidade aos trabalhadores 

(atuais e possivelmente futuros). 

                                                
1 Segundo o dicionário, a palavra interstício significa ‘’intervalo separativo das moléculas de um corpo’’. 
Assim, definimos como interstício de um bairro ou ocupação urbana, os espaços livres que acabam 
sendo gerados pela não ocupação humana através de edificações ou uso. Para este trabalho, serão 
considerados, além das áreas livres, alguns espaços já destinados informalmente a um determinado 
uso, mas que nasceram também como interstícios. 
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1.4. JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do tema foi baseada na experiência pessoal da autora com favelas 

de Curitiba e Região Metropolitana, através de seu envolvimento com a Organização 

TETO2. Sua vivência em assentamentos como Morro do Sabão (Parolin), Cidade de 

Deus (Parolin), 29 de outubro (Caximba), Jardim Independência (São José dos 

Pinhais) e Portelinha (Santa Quitéria), trouxeram uma nova perspectiva na leitura da 

cidade e na sua formação pessoal e profissional. A favela selecionada para este 

trabalho fica a 20 minutos da sua casa, o que deixa ainda mais contrastante a 

realidade de uma população tão carente mas com potencial de desenvolvimento de 

diversos projetos, seja de ONGs ou dos próprios moradores, que possuem uma rede 

consolidada de contato e confiança. 

Ainda que o Morro do Sabão seja também marcado pela presença do tráfico 

de drogas e da violência, em visita ao local fica claro que o principal problema de 

ordem urbana na realidade são os resíduos sólidos espalhados em quase todos os 

quintais e espaços vazios. E para resolvê-lo, devem ser desenvolvidas e aplicadas 

soluções urbanísticas e arquitetônicas que atuem no foco do problema, e não apenas 

soluções padrão e paliativas com os reassentamentos.  

As medidas geralmente tomadas em urbanização de favelas em Curitiba são 

baseadas sempre nas mesmas intervenções3, o que muitas vezes não se torna eficaz 

por não inovar em soluções para problemas específicos – como é o caso do Morro do 

Sabão com a reciclagem doméstica –, e nem visa o engajamento comunitário com 

projetos voltados ao lazer e a recreação. Outro fator desconsiderado na atuação da 

Companhia de Habitação (COHAB-CT) no assentamento analisado é a recorrente 

reocupação de um espaço que é marcado pela sua proximidade com o centro, o que 

torna o local extremamente atrativo. A reocupação acontece de forma cíclica: ao 

reassentarem famílias para novas habitações, os lotes acabam completamente vazios 

e, ainda que haja interesse na implantação de novas intervenções, elas acabam não 

                                                
2 O TETO é uma organização de jovens voluntários presente em toda América Latina e Caribe que tem 
por objetivo promover o desenvolvimento sustentável de comunidades em assentamentos precários, 
através do trabalho conjunto de voluntários e moradores. O modelo de trabalho da ONG envolve um 
diagnóstico completo das condições de vulnerabilidade das famílias nos assentamentos, a construção 
de moradias de emergência e implementação de projetos comunitários que possam promover a 
sustentabilidade do assentamento por meio da indução de lideranças, capacitação em ofícios, 
programas de microcrédito etc. 
3 Soluções habitacionais padronizadas, por meio de construção de conjuntos habitacionais intervindo 
pouco nas outras dimensões como a urbanística e o trabalho. 
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sendo concretizadas. Este fato se dá majoritariamente por dois fatores: ou estes 

projetos demoram muito tempo para sair do papel por motivos projetuais e financeiros; 

ou, depois de sobreviver ao entrave burocrático, muitas vezes para a execução o 

terreno escolhido já abriga novas ocupações informais. 

 

   

Figuras 1a e 1b - Fotos em visitas ao Morro do Sabão. 

Fonte: A autora (2017)   

 

Portanto, analisar tanto o processo de urbanização da cidade de Curitiba 

quanto a realidade vivida pelos moradores e as suas relações com o trabalho, são as 

vertentes que nortearão algumas das soluções projetuais a serem pensadas para 

resolução deste cenário, a nível arquitetônico, paisagístico e urbano. 

1.5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No primeiro capítulo, a conceituação temática abordará a urbanização de 

favelas, buscando elucidar os fatores que levam a tomada de decisão e qual a 

metodologia mais usual utilizada no caso brasileiro. O foco neste ponto é esclarecer 

o processo, sua efetividade e falhas projetuais ou de aplicabilidade. Posteriormente 

será abordada sobre a gestão de resíduos sólidos por parte dos catadores das 

metrópoles brasileiras, visando contextualizar a profissão e a situação dos indivíduos 

a nível nacional, bem como as leis e instrumentos urbanos que estruturam a atividade 

de forma legal.  

A Interpretação da Realidade tem a finalidade de apresentar o amplo espectro 

do contexto real dos moradores da área de estudo, começando com a produção 

informal de moradia no século XX em Curitiba que, paralelamente, se esforçava em 
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apresentar ao mundo uma imagem de perfeição urbana, mas acabou gerando os 

mesmos problemas habitacionais de outras grandes cidades do Brasil. Com o 

esclarecimento dos programas habitacionais aplicados às famílias de baixa renda e 

apresentação de dados sobre o crescimento dessa população na cidade, poderemos 

entender as medidas aplicadas na história e os avanços do processo, que ainda 

encontra dificuldades atualmente. 

Logo mais, ainda no mesmo capítulo, focaremos na história da formação do 

bairro Parolin em Curitiba, cenário de uma das ocupações mais antigas da cidade, e 

que teve uma divisão de terras conturbada a partir da década de 50, propiciando o 

nascimento da ocupação irregular. Serão apresentados também dados 

socioeconômicos que ilustram a realidade do bairro no geral e principalmente seus 

contrastes com relação aos parâmetros básicos de habitabilidade. 

Na sequência, será analisado o ‘’Bolsão Parolin’’4, através de dados 

socioeconômicos extraídos pela própria Companhia de Habitação de Curitiba no ano 

de 2007, para posterior desenvolvimento de obras de urbanização da favela, iniciados 

em 2008 e financiados por diversos programas municipais e federais. Serão 

apresentados diagnósticos e análises das obras projetadas e realizadas, ainda que 

incompletamente, para avaliação da eficácia do modelo implementado. 

Para encerrar a interpretação da realidade, trataremos dados específicos 

sobre o Morro do Sabão, uma das comunidades de integram o ‘’Bolsão’’, marcada 

pela alta densidade habitacional e poluição por conta dos resíduos sólidos 

descartados pelos carroceiros e moradores. Através de diagnóstico da Organização 

TETO, realizado em 2016, foram obtidas informações valiosas sobre o perfil de muitos 

moradores inseridos neste contexto e conseguimos traçar um perfil ainda mais fiel da 

população a ser impactada pelo projeto. Por meio de mapeamento serão identificadas 

as edificações presentes na poligonal de análise, bem como identificação de seus 

usos, relação de cheios e vazios, condição das áreas verdes, declividade dos terrenos 

e das ruas e raios de abrangência dos equipamentos públicos e centros de reciclagem 

que dão suporte à região. 

                                                
4 O ‘’Bolsão Parolin’’ foi um termo criado pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (2007) para 
se referir à ocupação informal completa inserida no Parolin. Antigamente era chamada ‘’Valetão’’ – em 
função do Rio Vila Guaíra que a limita -, mas depois de algumas décadas foi denominada como Vila 
Parolin. 
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Nos estudos de caso, serão apresentados diversas referências que 

transmitam linguagem arquitetônica e materialidade para os espaços comuns e 

equipamentos comunitários a serem desenvolvidos. Além disso, será analisada 

também a funcionalidade de espaços próprios para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à reciclagem, de acordo com o Ministério das Cidades e Normas 

Técnicas envolvidas. Estas referências nos guiarão, tanto na concepção de espaços 

que propiciem a ambientação das famílias e principalmente dos jovens - que integram 

maior parte da população residente na área –, quanto no projeto de locais 

relacionados à reciclagem, que exigem uma compreensão do fluxo de trabalho e da 

setorização para cada etapa do processo. 

Por fim, nas diretrizes de projeto, identificaremos espaços livres na poligonal 

analisada que possam ser ocupados por novos usos, separados entre Vida e 

Trabalho. Ao visualizarmos melhor os locais de implantação das intervenções, vamos 

organizando as propostas pensando na relação destes espaços com as suas 

dimensões, o uso atual, e as condicionantes, deficiências e potencialidades. 
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2. CONCEITUAÇÃO TEMÁTICA 

2.1. URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: TIPOLOGIAS, DESAFIOS E AVANÇOS 

 

A questão das favelas assume hoje uma dimensão sem precedentes na 

história do Brasil. Segundo Cardoso (2007), embora seja considerado um problema 

com raízes históricas no final do século XIX, a favela se tratava de um problema 

localizado predominantemente nos grandes centros e assumia uma dimensão mais 

pontual. Cortiços, estalagens ou casas de cômodos eram as formas de moradia 

predominantes entre as camadas populares no final do século XIX e início do século 

XX, e identificadas, na concepção higienista, como focos de contaminação e de 

propagação de doenças.  

Os cortiços foram formalmente proibidos pela legislação, já no final do século 

XIX, assim como também foram objeto de programas de erradicação nas primeiras 

décadas dos anos 1900 no Rio de Janeiro. Entretanto, apesar do sucesso da política, 

o resultado foi uma simples transferência do problema: na falta de outras opções, a 

população de baixa renda subiu os morros, ocupou as áreas de mangues e alagados, 

as áreas públicas ou outros terrenos pouco valorizados pelo mercado. Esses 

assentamentos tinham como principais características a ocupação do solo sem 

parcelamento regular prévio, a precariedade física das moradias, a ausência de 

infraestrutura e a irregularidade da propriedade do solo (CARDOSO, 2007). 

Essas ocupações informais, em busca de uma condição de sobrevivência da 

classe menos favorecida nos centros urbanos brasileiros, se formavam de maneiras 

distintas nas diferentes regiões do país, mas passaram a caracterizar um problema de 

magnitude nacional na segunda metade do século XX. Para Cardoso (2007), o 

crescimento urbano acelerado, associado à baixa capacidade de investimentos e de 

regulação pública sobre as áreas urbanas estariam na semente do problema das 

favelas nas décadas de 1960 e 1970. Já Denaldi (2003) acrescenta que tal 

problemática estaria associada ainda à falta de alternativas para garantir o acesso da 

população de menor renda ao mercado formal, agravando problemas urbanos e 

ambientais, uma vez que grande parcela deste grupo acaba por ocupar áreas de 

preservação ambiental. 

 



19 
 

 
 

Analisando especificamente este cenário, Cardoso (2007) elencou as principais 

políticas aplicadas no cenário nacional e seus efeitos nos assentamentos brasileiros. 

Sendo assim, podemos elencar estas políticas habitacionais em algumas fases 

durante o século XX: 

Invisibilidade (1900 a 1930) - O Estado não reconhecia oficialmente a 

existência de favelas e o problema da habitação era considerado um problema mais 

de ordem sanitária que social. Sendo assim as providências eram de cunho higienista 

e não estavam relacionadas com o campo da habitação.  

Ambiguidade (1930 a 1964) - Intervenções que oscilavam entre ações de 

repressão, tolerância e melhorias habitacionais, esta última reforçada pelo discurso 

político da era Vargas da valorização do trabalhador. Em 1964 é criado o Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNH)5 e a habitação passa a ser entendida como um 

problema do Estado. 

Desfavelamento (1964 a 1974) - Primeira década do regime militar, marcada 

principalmente através de ações de remoção de favelas. Mesmo período em que já 

são sinalizados por movimentos sociais, profissionais e intelectuais a bandeira da 

urbanização de favelas, que, a partir de uma demanda popular, passou a ser uma 

política oficial do Estado brasileiro, de 1974 a 2003.  

Cardoso também destaca o ‘’divisor d’águas’’ representada pela promulgação 

da Constituição Federal de 1988, que trazia autonomia aos municípios brasileiros; e 

em mesma época a extinção do BNH (1986), que promovia o financiamento para 

projetos na área de habitação social.  

No período seguinte passam a prevalecer as experiências de urbanização dos 

governos municipais. A partir da década de 1980, a urbanização de favelas surgiu 

como uma das soluções para questões habitacionais aliadas à regularização fundiária. 

Com a disseminação das experiências de urbanização e regularização de 

assentamentos precários durante a década de 90, percebeu-se que muitas vezes 

regularizar e levar infraestrutura à área já ocupada – e geralmente consolidada – 

acaba tratando o problema de forma mais eficaz. 

Cardoso (2007) destaca o caráter trágico de alguns dilemas enfrentados pelo 

poder público, que acabam sendo reforçados pela inexistência de programas de oferta 

                                                
5 ‘’O BNH, além de financiar a habitação, financiou obras de desenvolvimento urbano, em especial de 

saneamento, para as quais foi montado um esquema financeiro (o Sistema Financeiro de Saneamento) 
e institucional (as empresas estaduais de saneamento).’’ (BUENO, 2000, p.28) 
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de novas oportunidades habitacionais, seja pelo mercado ou pelo poder público, o que 

transforma os programas de urbanização na única política habitacional vigente.  

Para aplicação desta solução entretanto, existem diferentes abordagens 

metodológicas e projetuais, que serão analisadas a seguir, para compreendermos 

todas as possibilidades que podem ser aplicadas à uma mesma área. Vale ressaltar 

que este tipo de intervenção é muito complexo por tratar de um tema que não envolve 

apenas a estrutura física, mas também a condição social dos moradores e a sua 

relação com o espaço em que já vivem. Para nossa análise, entretanto, serão levados 

em conta majoritariamente os aspectos físicos pela associação com o escopo da 

arquitetura e do urbanismo. 

Bueno (2002) classifica, do ponto de vista físico, três tipologias básicas de 

intervenção sobre assentamentos precários, sendo eles:  

- Urbanização: caracterizada por uma intervenção que não modifica a estrutura 

do assentamento, onde são instalados apenas a infraestrutura e pavimentação, sendo 

mais adequada para casos de favelas menos densas e em áreas planas. 

- Reurbanização: é a intervenção aplicada quando existe uma inadequação do 

sítio, refazendo a estrutura do assentamento por meio de parcelamento e 

reassentamento das famílias na mesma área. 

- Remoção: representa a retirada da população e seu reassentamento em outra 

área, sendo considerada quando o assentamento ocupa uma área de risco 

irrecuperável ou área de preservação ambiental, e quando não existe quaisquer áreas 

vazias no entorno que permitam o remanejo da população nas proximidades.  

Segundo Cardoso (2007) a escolha entre as 3 alternativas depende, 

basicamente, das condições do sítio e da adoção de padrões mínimos, como área e 

dimensões de lote, dimensionamento do viário, praças, entre outros. Além disso, as 

intervenções podem se dar de forma pontual ou integral, se restringindo a tratar de 

um pedaço do assentamento ou de sua totalidade. Todavia, um problema a ser 

enfrentado nas intervenções de caráter integral é com relação a necessidade de 

recursos em quantidade suficiente, uma vez que os programas de financiamento são 

bastante restritos e os recursos municipais também são muito limitados, o que gera 

muitas vezes a dependência de auxílio externo (recursos federais ou locais, de bancos 

ou outras instituições). Já as limitações da intervenção em escala pontual ficam 
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entorno do desperdício financeiro, uma vez que esta não é pensada em um plano 

global. 

Uma alternativa aos problemas enfrentados nos tipos de abrangência aparece 

na adoção do modelo de intervenções graduais planejadas, em que, segundo Cardoso 

(2007, p.230), ‘’as intervenções pontuais são vinculadas a planos para cada 

assentamento e, eventualmente a um plano global de intervenção no conjunto dos 

assentamentos, permitindo dotar as intervenções maior consistência técnica’’. Tal 

solução permite a atuação em vários assentamentos concomitantemente - se 

viabilizando financeiramente por meio de aumento no prazo de execução - mas se 

torna fadada a sobreviver às mudanças administrativas entre diferentes governos. 

Denaldi (2003) elenca também as intervenções por meio de seus padrões de 

qualidade físico-urbanísticos, utilizados dependendo das condições do assentamento 

e das necessidades locais, sendo divididas em três patamares:  

‘’- padrão mínimo de urbanização: implantação de redes de água e de esgoto, 

drenagem e eletrificação, com soluções de coleta de lixo e melhoria da 

acessibilidade, além de recuperação das áreas de risco; 

- padrão intermediário de urbanização: somaremos à eliminação de situações 

de risco e à implantação de infraestrutura a provisão de equipamentos 

urbanos (praças, centro comunitário, escola, creche), a readequação do viário 

e intervenção no entorno, quando necessário, buscando solucionar questões 

ambientais ou deficiências de estrutura urbana; 

- padrão alto de urbanização: soma-se à adequação da densidade com 

definição de parcelamento, com a grande maioria dos lotes tendo tamanho 

igual ou superior a 44 m², a eliminação de situações de insalubridade e 

insegurança das moradias, a readequação do viário para permitir 

acessibilidade a todas as moradias, adotando o padrão de vias com largura 

superior a dois metros, ou vias de pedestre que distem menos de 60 metros 

de uma via de veículos, e a promoção da regularização fundiária.’’ (DENALDI, 

2003, p.57)  

 
Além da melhoria das condições de infraestrutura, muitos programas também 

atuam na regularização urbanística e da propriedade da terra, sendo que o principal 

instrumento de regularização urbanística tem sido a Zona de Especial Interesse Social 

(ZEIS), um instrumento eficiente para a garantia da posse. No entanto pouco tem se 

avançado na direção da complementação da regularização com o reconhecimento 

oficial dos logradouros públicos e com a criação de legislações de uso e ocupação do 

solo para as áreas ocupadas. No que diz respeito à regularização da propriedade, 

embora essas iniciativas tenham ganhado grande ênfase e centralidade no debate 

público, os resultados são ainda muito pouco efetivos, dada a resistência da 
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burocracia dos cartórios e do judiciário no reconhecimento dos novos direitos 

estabelecidos pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade (CARDOSO, 2007). 

 

Bueno formula também uma metodologia, a partir do conceito de tecnologia, 

entendendo como o ‘’conjunto de materiais, técnicas, parâmetros e processos de 

produção’’ (2002, p.320), em torno de três eixos: replicabilidade, adequabilidade e 

sustentabilidade. A replicabilidade nesse caso é a construção de soluções específicas 

para favelas que possam ser utilizadas em outros núcleos, considerado pela autora 

como ‘’muito importante para o futuro da urbanização de favelas como política pública’’ 

(2002, p.320). Em conjunto com este eixo, anda também a adequabilidade, 

considerando que devem ser aplicadas apenas as tecnologias apropriadas e 

adaptadas para cada tipo de situação, o que torna-se perigoso quando se tenta, ao 

máximo, buscar as soluções mais replicáveis possíveis. Já o terceiro eixo diz respeito 

à ‘’ conservação e constante sustentação das condições (físicas, sociais e políticas) 

que possibilitam que a urbanização seja realizada’’ (2002, p.321), relacionando a 

sustentabilidade com a melhor efetividade das iniciativas.  

 

Ao analisarmos todas estas metodologias e alternativas no campo da 

urbanização de favelas, podemos observar que nem sempre simplesmente aplicar as 

intervenções garante o sucesso das obras e uso dos moradores. Ao definir que a 

solução de determinado assentamento é de fato urbanizar, deve-se analisar em 

campo (com entrevistas, assembleias e fisicamente) e metodologicamente todas as 

opções viáveis e principalmente compatíveis com a área a ser impactada. Atualmente 

muitas intervenções são executadas pelo poder público, mas nem todas são bem 

sucedidas em função da omissão de alguns dos aspectos apresentados e 

principalmente pela alta replicabilidade dos governos com relação às obras públicas. 

Os aspectos descritos neste capítulo serão considerados principalmente em termos 

de tipos de solução, perfil da área, abrangência e execução para o projeto a ser 

implementado ao fim deste trabalho. 
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2.2. A RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

  

 O problema dos resíduos sólidos na sociedade moderna, segundo Filardi et al. 

(2011), foi agravado com o aceleramento do processo industrial que agregou às 

matérias-primas, retiradas da natureza, propriedades que a tornaram um elemento 

estranho ao sistema natural. Esta sociedade de consumo, consolidada a partir da 

segunda metade do século XX, acabou rompendo um processo natural que, segundo 

Capra (1996), seria de um ecossistema concebido para não produzir resíduos, em 

uma cadeia perfeita em que os resíduos de uma espécie são alimentos de outra.  

 Senge (2000 apud FILARDI et al. 2011) sugere que o processo industrial 

deveria ser responsável por todo o ciclo produtivo, envolvendo desde a retirada da 

matéria-prima até o destino final do resíduo e seus produtos, complementando o ciclo 

perfeito de Capra (1996). Entretanto, a produtividade tecnológica, além de gerar os 

resíduos acaba produzindo também desigualdades sociais, pela inexistência de 

distribuição justa de renda (FILARDI et al. 2011). 

Além da desarmonia entre produção e consumo, existem também os 

problemas decorrentes do esgotamento dos espaços para aterros sanitários e suas 

consequências para a dimensão ambiental, como a contaminação de lençóis freáticos 

e a periculosidade de enfermidades. Todos estes espectros de uma mesma 

problemática contribuem para um processo de uma reflexão mais profunda do 

significado do lixo6, uma vez que a reciclagem de muitos destes resíduos pode 

produzir economias significativas para toda a sociedade, e quando não realizada 

redunda em desperdício (idem). 

Os benefícios econômicos gerados pela reciclagem podem ser calculados com 

base na diferença entre os custos gerados pela produção a partir de matéria-prima 

virgem e para a produção dos mesmos bens a partir de material reciclável. Segundo 

estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) (2010 apud IPEA, 2013), verificou-se 

que a produção a partir de material reciclado representa significativo benefício líquido 

sobretudo com alumínio (R$2.715/t³), plásticos (R$1.164/t³) e celulose (R$330/t³).  

                                                
6 Além do termo “lixo” ser rejeitado em razão das conotações negativas que a palavra traz, deve-se 
mencionar, também, que, semanticamente, ele só é aplicável a quem o descarta. Para as pessoas que 
recolhem o material e lhe dão um destino diferente do descarte, o termo “lixo”, no estrito sentido do 
termo, não é correto, já que se trata precisamente do material que irá ser aproveitado para lhes prover 
o sustento (Magalhães, 2012, p. 44 apud IPEA, 2013). 
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Apesar do ganho econômico da adoção da reciclagem como matéria-prima, de 

acordo com dados do Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), 

apenas 13% do total de resíduos urbanos gerados no Brasil são encaminhados para 

reciclagem, sendo que os mais reaproveitados são o alumínio (77%) e o papelão 

(94%). Outros produtos que também possuem um bom percentual de 

reaproveitamento são as latas de aço (47%), os papéis de escritório – papéis de carta, 

bloco de anotações, copiadoras, impressoras, folhetos – (43,7%) e embalagens longa 

vida (27%). Alguns produtos, como o vidro, não obtêm níveis maiores de reciclagem 

devido à insuficiência de fábricas para seu processamento em relação à escala em 

que é feita a coleta, além de constituírem processos de transformação ainda muito 

onerosos (IPEA, 2011). 

 A Constituição Federal designa às municipalidades a responsabilidade pelo 

gerenciamento e destinação do lixo domiciliar, sendo que deste, 25 a 30% é reciclável, 

65 a 70% são de materiais biodegradáveis e somente 5% poderiam ser considerados 

rejeitos (ABREU, 2005 apud FILARDI et al., 2011). Segundo dados do Cempre em 

boletim7 referente ao ano de 2016, 18% dos municípios brasileiros operam programas 

de coleta seletiva, sendo que sua maior concentração se dá nas regiões Sul (40%) e 

Sudeste (41%). Marchi (2006, p.1) defende que a ‘’ausência de uma política adequada 

para o setor, a falta e a pulverização de recursos, a centralização das ações, a 

ausência de controle social, a susceptibilidade do aparato estatal aos interesses de 

grupos sociais’’ são os principais causadores destes dados. 

Contudo, em 2010 é criada a Lei 12.305/2010, tratando especificamente da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que estabelece dois pontos 

importantes para os catadores de materiais recicláveis: o reconhecimento do resíduo 

solido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor da cidadania; e a integração dos catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos. Infelizmente, segundo Souza et al. (2014), a 

aplicabilidade dessa lei ainda não é efetivada dentro do país. 

                                                
7 O Ciclosoft é um levantamento realizado pelo Cempre desde 1994 que reúne informações sobre os 
programas de coleta seletiva desenvolvidos por prefeituras, apresentando dados sobre composição do 
lixo reciclável, custos de operação, participação de cooperativas de catadores e parcela da população 
atendida. 
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 Apesar da reciclagem ter tanta importância da gerenciamento dos resíduos 

sólidos no país, seu encaminhamento para um correto reaproveitamento envolve um 

ciclo não só financeiro, mas gerencial e social. Para focar nestes dois últimos 

aspectos, é importante que possamos compreender em vias gerais como ocorre o 

processo e quem são os agentes responsáveis e dependentes das primeiras etapas. 

A figura 2 apresenta um esquema dar diagrama as principais relações 

estabelecidas entre atores, estruturas e relações comerciais que compõem a cadeia 

de valor da reciclagem (IPEA, 2013): 

 

Figura 2 - Fluxograma da cadeia de valor da reciclagem 

Fonte: IPEA, 2013. 

 

Com o diagrama, conseguimos visualizar de forma mais clara os caminhos que 

os resíduos pós-consumo podem percorrer até chegarem à indústria recicladora. Por 

meio de coleta dos mais diversos tipos, percebemos que para os resíduos passíveis 

de serem reciclados passam antes pela ‘’venda de materiais recicláveis’’ até que 

cheguem aos comerciantes que fazem o encaminhamento final. Contudo, antes desta 

etapa, enxergamos também que estes resíduos têm dois caminhos possíveis:  
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i) Ou passam por catadores isolados – geralmente que coletam nas ruas, 

realizam triagem doméstica e vendem como preferirem e a quem 

preferirem; 

ii) Ou por organizações coletivas de catadores – que recebem o material 

por vários meios e destinam de forma pré-estabelecida para seus 

compradores. É importante ressaltar que sem a força de trabalho dos 

catadores de resíduos, a cadeia não funcionaria de forma eficiente, o 

que significa que estes trabalhadores desenvolvem papel fundamental 

em todo o processo de reciclagem. 

Para a comercialização, cada tipo de material possui um determinado valor, 

processo próprio de transformação ou reciclagem, e uma demanda específica. No 

quadro 1 podemos ilustrar alguns preços base para cada tipo de material por estado 

brasileiro e considerando também determinados municípios: 

 

 

Quadro 1 - Preço dos materiais recicláveis em julho/agosto de 2017. P = prensado L = limpo *preço 

da tonelada em real. 
Fonte: Cempre Informa nº 154. 

 

Em último levantamento realizado pelo Cempre no ano de 2016, o Ciclosoft 

apresentou a composição gravimétrica8 dos materiais mais coletados: 

                                                
8 A composição gravimétrica de resíduos sólidos é um processo no qual se obtém uma parcela 
significativa da geração de resíduos sólidos, a fim de caracterizá-la qualitativa e quantitativamente. 
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Gráficos 1a e 1b- Composição Gravimétrica da coleta seletiva referente ao ano de 2016 e perfil dos 

plásticos advindos da coleta seletiva.  

Fonte: Ciclosoft, 2016. 

 

Através dos dados apresentados pelo gráfico 1a, vale destacar que as aparas 

de papel/papelão são os tipos de materiais recicláveis mais coletados por sistemas 

municipais de coleta seletiva (em peso), seguidos dos plásticos em geral (11%), vidros 

(6%), metais ferrosos (5%) e embalagens longa vida (2%). Além disso, vale pontuar 

também a alta porcentagem de rejeito (cerca de 35%), fator que indica falta de 

conhecimento da população para a separação doméstica dos resíduos (CEMPRE, 

2016).  

Já o gráfico 1b aponta que, dentro do universo de 11% de plásticos (gráfico 1a), 

a coleta mais representativa de plástico é a de PET (popularizada principalmente pelas 

garrafas, mas também encontrado em cerdas de vassouras, tecidos, tubos, etc.) 

integrando 42%, em seguida o PEAD (plástico comumente encontrado em 

embalagem de produtos químicos como os de limpeza, além de baldes, bombonas, 

tampas, potes, etc.), com 23% e PEBD (sacolas plásticas, filmes, plásticos-bolha, 

embalagens e tampas flexíveis, etc.) com 14%. 

O entendimento da cadeia da reciclagem é importante para enfatizar esse 

segmento produtivo, além de colaborar na formatação dos espaços de separação e 

triagem a serem propostos por este trabalho. 

 

2.2.1. Os agentes e as alternativas no processo 

 

Em 2013 o número de catadores no Brasil era de aproximadamente 800 mil 

(Cempre, 2013). Historicamente a atividade da coleta realizada por estes 

trabalhadores é feita a partir de relações informais, ou seja, sem registro oficial. Apesar 



28 
 

 
 

da profissão ter sido reconhecida9 em 2002, a grande atuação informal faz com que 

eles não tenham acesso a uma série de direitos trabalhistas, o que também dificulta 

seu reconhecimento pelos órgãos da administração pública e instituições de pesquisa 

(IPEA, 2013). De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) os 

catadores exercem seu trabalho de forma autônoma ou em cooperativas, e seu 

processo de trabalho possui algum nível de autonomia, pela flexibilidade de horários 

e não exigência de escolaridade ou formação profissional. As atividades incluem puxar 

carroça, carrinho, conduzir carroça de tração animal e/ou veículo, estabelecer roteiro 

de coleta, pedir material nas residências, procurar material nas casas, nas ruas, 

verificar, triar, recolher e transportar os resíduos reutilizáveis e recicláveis dos pontos 

de coleta (Oliveira, 2011 apud IPEA, 2013). 

 

De maneira prática, Medeiros e Macêdo (2006) sistematizam o processo vivido 

diariamente por essas pessoas: 

Os catadores catam e separam do lixo o material reciclável numa quantidade 

que seja suficiente para vender. O comércio dos materiais recicláveis entre 

os catadores e as empresas de reciclagem geralmente passa pela mediação 

dos atravessadores, chamados de sucateiros. Esses intermediários, os 

sucateiros, recebem o material coletado pelos catadores, pesam e 

estabelecem o preço a ser pago aos catadores. Em seus depósitos, os 

sucateiros vão acumulando os materiais prensando-os em fardos, até 

conseguirem uma quantidade que viabilize o transporte para as indústrias de 

reciclagem (MEDEIROS; MACÊDO, 2006, p.65). 

 

Birbeck (1978) pontua que, apesar dos catadores de considerarem auto-

empregadores – ‘’self-employed proletarians’’ - , esta condição não passa de ilusão 

pois na realidade eles vendem sua força de trabalho à indústria da reciclagem, sem 

contudo terem acesso à seguridade social do mundo do trabalho (MEDEIROS; 

MACÊDO, 2006). 

 

Para Viana (2000 apud MEDEIROS; MACÊDO, 2006), a existência do papel 

dos atravessadores (sucateiros) se dá tanto pela “dificuldade de locomoção” dos 

catadores - em muitos casos - para entregar o material nas indústrias de reciclagem, 

quanto pelas vantagens que esse sistema oferece às indústrias. Contudo, percebe-se 

que o catador de material reciclável participa como elemento base de um processo 

                                                
9 Através da Portaria no 397 do MTE, publicada no dia 9 de outubro de 2002. Esta portaria inseriu na 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), para uso em todo o território nacional, a profissão de 
“catador de material reciclável”, com o código 5192-5 (IPEA, 2013). 
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produtivo bastante lucrativo, no entanto, paradoxalmente, trabalha em condições 

precárias, subumanas e não obtém ganho que lhe assegure uma sobrevivência digna 

(LEAL et al., 2002 apud MEDEIROS; MACÊDO, 2006). Entretanto, além de ser peça-

chave para o funcionamento da cadeia da coleta seletiva, estes trabalhadores 

infelizmente desconhecem os aspectos que envolvem a logística do processo de 

reciclagem, o que acaba caracterizando um forte impedimento para que obtenham 

ganhos melhores nessa atividade (CARMO, 2005 apud MEDEIROS; MACÊDO, 2006) 

 

A condição destes trabalhadores também deve ser relacionada, além dos graus 

mais elevados de vulnerabilidade social, à sazonalidade no seu desempenho, que 

ocorre conforme variações nos preços dos materiais recicláveis, na oferta de resíduos 

e, infelizmente, com maior presença de crianças e adolescentes no período de férias 

escolares (IPEA, 2011 apud IPEA, 2013). Segundo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada: 

Entre os riscos a que estes trabalhadores são frequentemente submetidos 
estão: a exposição ao calor, a umidade, os ruídos, a chuva, o risco de quedas, 
os atropelamentos, os cortes e a mordedura de animais, o contato com ratos 
e moscas, o mau cheiro dos gases e a fumaça que exalam dos resíduos 
sólidos acumulados, a sobrecarga de trabalho e levantamento de peso, as 
contaminações por materiais biológicos ou químicos etc. Estes, entre outros 
fatores, fazem com que esta atividade seja considerada como insalubre em 
grau máximo, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora no 15, do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), exigindo maiores cuidados em 
termos de equipamento de proteção e disponibilidade de locais adequados 
para o trabalho (Oliveira, 2011 apud IPEA 2013). 

 

Estas condições atreladas à atividade completamente informal é contornada 

com o surgimento das primeiras cooperativas de catadores de resíduos, sendo uma 

delas em Belo Horizonte no ano de 198510. Para Medeiros e Macêdo (2006), uma 

cooperativa de catadores pode desenvolver diferentes ações, visando enfrentar 

fatores que interferem no processo de negociação de materiais recicláveis, 

possibilitando competitividade através do aumento da oferta de materiais recicláveis 

num volume maior que garanta negociação de preços. Estes fatores podem ser 

traduzidos quando o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (2003) destaca como 

vantagens: evitar depender de um único comprador; vender cargas “fechadas” por um 

preço médio (Gráfico 2); estocar– os materiais podem ser armazenados por período 

                                                
10 Cooperativa dos Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis – 
COOPAMARE (MAGERA, 2003 apud MEDEIROS e MACÊDO, 2006) 
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mais longos, se o galpão de triagem dispuser de espaço e houver capital de giro. 

Sendo assim o objetivo central de uma cooperativa de catadores de material reciclável 

também é gerar oportunidades de trabalho e renda (IPT, 2003), e para estes 

trabalhadores associar-se em cooperativas é uma forma de melhorar as condições de 

trabalho deles (CALDERONI,1998 apud OKUBARA, 2017). 

 

 

Gráfico 2 - Variação de preços entre venda isolada e coletiva. 
Fonte: Ministério das Cidades, 2008. 

 

 A estruturação de uma cooperativa, segundo Arantes e Borges (2013) tem sua 

organização baseada nas gestões tanto da diretoria - com eleições a cada dois anos 

para presidente (coordenador geral), vice-presidente (vice coordenador), diretor 

financeiro (tesoureiro), vice-diretor financeiro (segundo tesoureiro), 1º secretário, 2º 

secretário e conselho fiscal - quanto financeira. Com relação a esta última, segundo 

os autores: 

(...) existem duas formas principais: a primeira é definida pelos catadores 

como dividir tudo igual, ou seja, o lucro da produção é dividido igualmente 

entre todos, sendo descontadas apenas as faltas ao trabalho; a segunda é 

por eles denominada como por produção. Nessa situação, cada catador 

recebe pela quantidade de material triado e/ou prensado. As decisões 

referentes à divisão do lucro são tomadas nas assembleias e registradas em 

atas, regimentos e estatutos, conforme o caso (ARANTES e BORGES, 2013). 

 

Dentre outras vantagens deste tipo de organização está seu amparo legal, já 

que a própria PNRS institui a prioridade de acesso aos recursos da União para os 

municípios que, em seu serviço de gerenciamento dos resíduos, implantarem a coleta 

seletiva com participação de cooperativas ou outras formas de organizações de 
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catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formada por pessoa física de baixa 

renda (IPEA, 2013 apud SOUZA et al. 2014). 

 

Contudo, Coelho et al. (2011) sugerem a gestão integrada de resíduos11 como 

opção para reduzir custos municipais com coleta seletiva e implantação de aterros 

sanitários. Os mesmos autores sugerem, também, as centrais de triagem de materiais 

recicláveis como uma alternativa intermediária de complementação do gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos (RSU), pois reduzem os custos de disposição desses 

resíduos (OKUBARA, 2017). As centrais de triagem são consideradas como 

‘’unidades nas quais é realizada a seleção dos resíduos coletados sem que, 

necessariamente, os mesmos tenham sido separados previamente pelo gerador’’, e 

que, assim, geram subprodutos do processo de seleção - que devem ter uma 

destinação final adequada (COELHO et al., 2011). 

 

Geralmente os locais para o desenvolvimento das primeiras etapas deste 

processo, principalmente armazenamento e seleção e triagem do material, são 

terrenos vazios em porções desvalorizadas ou próximas da ocupações irregulares, 

com telheiros e tambores para a prática da atividade. Os galpões dos atravessadores 

se localizam muito próximos a esses espaços, uma vez que estão constantemente 

comprando o subproduto que é gerado pelos trabalhadores. Entretanto, em muitos 

casos, são observadas relações de conflito entre moradores próximos dos galpões de 

armazenamento de material reciclável ou postos de triagem de resíduos, uma vez que 

são levantadas questões relativas à infestação de agentes patogênicos, mau cheiro e 

aspecto visual para a região onde estão inseridos. Além das questões físicas e 

biológicas inerentes ao acúmulo desses resíduos, existem relatos de incêndios 

criminosos nestes locais na tentativa de forçar os catadores a buscarem outro 

endereço (IPEA, 2013). 

Infelizmente, uma realidade comum nas favelas brasileiras é a prática das 

primeiras etapas do processo de reciclagem no próprio quintal, o que causa ainda 

mais insalubridade na profissão, uma vez que compromete ainda mais a saúde dos 

                                                
11 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: são todas as ações que visem soluções para os resíduos 

sólidos, incluindo os planos nacionais, estaduais, municipais e os de gerenciamento. Engloba também 
os resíduos do serviço de saúde, construção civil, mineração, entre outros (MMA, s.d apud 
OKUBARA, 2017). 
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próprios trabalhadores e de suas famílias. Por fim a atividade, que é comum para 

grande parte dos moradores de ocupações irregulares, acaba degradando todo o 

ambiente, tanto na questão do saneamento quanto visual e olfativamente.   

Compreender os agentes envolvidos - catadores e atravessadores -, além de 

como funciona a logística envolvida na triagem, venda do material reciclado e do 

amparo legal da atividade; é importante para visualizarmos de forma geral e prática 

esta seção da cadeia do processo. Além disso, entendendo estas relações, 

compreendemos também como a forma de gestão cooperativa, em uma estrutura 

coletiva, pode operar mais ganhos associativos para todas as partes, além de garantir 

mais segurança no trabalho dos catadores. Para este trabalho, assimilar estas 

informações garantem soluções mais coesas nas intervenções a serem pensadas nos 

interstícios do Morro do Sabão. 
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3. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE 

3.1. A ‘’CIDADE-MODELO’’ E A PRODUÇÃO DOS ESPAÇOS INFORMAIS DE 

MORADIA 

 

A cidade de Curitiba hoje aparece como referência em planejamento urbano, 

como tornou-se conhecida nacional e internacionalmente pelo aparente bom resultado 

dos planos municipais aplicados nas décadas de 1970 e 1980 (ALBUQUERQUE, 

2007). Para tanto, no ideário de seus citadinos e visitantes, a ‘’cidade que deu certo’’ 

é fruto de uma construção de imagem que a cidade adota desde seus primeiros 

planos, resultado de esforços que perduram até os dias atuais e sustentam, como 

defende Sánchez (1993) e Oliveira (2000), ‘’o Mito da Cidade Modelo’’12 . 

 

Desde 1966, na divulgação do seu primeiro Plano Diretor, o corpo técnico 

escolhido para desenvolver e aplicar todo o planejamento urbano, enalteceu suas 

conquistas a ponto de torná-las aparentemente perfeitas e sem qualquer ‘’lacuna 

urbana’’ a ser resolvida. Para Albuquerque (2007), a ideia de que o planejamento 

urbano colocou a cidade de Curitiba numa condição urbana privilegiada em relação 

às demais metrópoles brasileiras tem sido constantemente renovada pelo discurso 

técnico-oficial. 

O plano contou com esforços voltados ao planejamento da paisagem urbana, 

sendo corriqueiramente citados o transporte coletivo, questões ambientais, 

referências ao planejamento e implementação da Cidade Industrial de Curitiba, 

equipamentos culturais e setores estruturais da cidade. No entanto, a questão 

habitacional parece não ter sido considerada como elemento representativo da boa 

prática curitibana, não sendo citada no discurso da capital paranaense. 

Por meio de uma análise mais crítica dos índices ao longo da história da 

cidade e percorrendo regiões mais afastadas da cidade, em um primeiro momento é 

possível traçar de maneira clara o contraste entre o discurso e a realidade vivida pela 

maioria da população, principalmente a de baixa renda. 

                                                
12 Fernanda Sánchez Garcia (1993) com a tese ‘’Curitiba imagem e mito: Reflexão acerca da construção 
social de uma imagem hegemônica’’ e posteriormente Dennison Oliveira (2000), com o livro ‘’Curitiba 
e o Mito da Cidade Modelo’’. 
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Avaliando o histórico da ocupação urbana, Curitiba foi marcada nas últimas 

décadas pela concentração da população, E pela grande dificuldade de inserção das 

classes mais vulneráveis socialmente no mercado imobiliário formal. Tal cenário fica 

latente na capital paranaense quando observa-se o início de sua metropolização na 

década de 1970, evoluindo nas décadas seguintes, refletindo uma carência crescente 

de moradias para a população de baixa renda (SILVA, 2013).  

Segundo Albuquerque (2007), os primeiros registros oficiais de ocupações 

irregulares em Curitiba datam de 1971, somando 21 áreas e 2.213 domicílios, e 

contando deste marco, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC) começou a realizar levantamentos sistemáticos das ocupações irregulares 

da cidade. O primeiro mapeamento se deu em 1976, realizado no âmbito do Plano de 

Desfavelamento, que será abordado no decorrer desta monografia. 

Para Silva (2013), o histórico de produção dos espaços informais de moradia 

pode ser dividido em duas fases distintas, sendo a primeira entre os anos 1970 e 80 

e a segunda iniciada na década de 1990. 

De 1970 à meados de 1980, esta produção foi marcada pela formação de uma 

periferia autoconstruída nos limites da cidade-polo, derivada fundamentalmente da 

ação regular de proprietários de terra e incorporadores imobiliários; sendo identificada 

também como marco do crescimento das favelas na cidade e concentração desses 

assentamentos e da produção habitacional financiada pelo Estado do Paraná.  

A partir deste ponto, na década de 1990, tal produção caracterizou-se 

basicamente pelo crescimento da informalidade (SILVA, 2012 apud SILVA, 2014). 

Associando tal caracterização aos fatos, podemos ilustrar esta fase com as primeiras 

favelas de Curitiba, que, segundo Rolim (1985), foram a Favela do Valetão (atuais 

vilas do Parolin) e a Favela Vila Pinto (atualmente Vila Torres), constituídas no início 

da década de 70 e localizadas próximas ao centro da cidade. Para Albuquerque 

(2007), desde esta década o saldo de domicílios em ocupações irregulares manteve-

se positivo até início da década de 1990, com taxas bem superiores às apresentadas 

pelos domicílios do município. No quadro 2 é possível visualizar taxas 

substancialmente superiores de crescimento nessas ocupações com relação ao resto 

da cidade, nos mesmos períodos de análise: 
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Quadro 2 - Municípios de Curitiba: taxas de crescimento anual dos domicílios e dos domicílios em 

ocupações irregulares. 
Fonte: Albuquerque, 2007. 

 

Apesar de não podermos comparar diretamente as taxas de crescimento dos 

institutos, por serem de períodos ligeiramente diferentes, ainda assim é possível 

verificar que as décadas de 70, 80 e início de 90 caracterizam-se por um crescimento 

acelerado das ocupações irregulares na ‘’cidade-modelo’’ (ALBUQUERQUE, 2007). A 

autora ressalta também a mudança significativa ocorrida no período entre 1979 a 1992 

e 1992 a 1996, em que as taxas de crescimento dos domicílios irregulares passam de 

16,61% ao ano para 3,08% na primeira metade da década de 1990 (idem). 

Contudo, em período imediatamente anterior se dá um crescimento maior de 

áreas de ocupação irregular do que de domicílios irregulares, uma vez que das 301 

áreas irregulares identificadas pelo IPPUC até o ano de 2000, 47,5% se formaram 

entre 1984 e 1989, como mostra o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Evolução do número de áreas de Ocupação Irregulares em Curitiba. 

Fonte: Albuquerque, 2007. Editado pela autora (2017). 

 

Albuquerque (2007) analisa também o incremento domiciliar municipal 

ocorrido em períodos idênticos, pelo IBGE e o incremento domiciliar em ocupações 

irregulares em Curitiba, pelos dados do IPPUC em períodos similares aos do quadro 

apresentado anteriormente. Em um primeiro momento, é identificado, no período entre 
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1980 a 1991 um crescimento domiciliar informal de cerca de 35% em todo o município. 

No gráfico 4 é possível identificar melhor a continuidade desta evolução, uma vez que 

entre o período de 1990 a 1992 é marcado por cerca de 35% da quantidade de 

domicílios irregulares até 2000. 

 

 

Gráfico 4 - Evolução do número de domicílios em Ocupações Irregulares em Curitiba. 

Fonte: Albuquerque, 2007. Editado pela autora (2017). 

 

Espacializando o fenômeno historicamente, Silva (2014) observa que no 

cruzamento das informações a respeito da localização e da década de origem dos 

assentamentos (mapa 1), é possível verificar que, ao longo do tempo, essa expansão 

informal contribuiu diretamente para a extensão da malha urbana em todas as 

direções do território do município.  
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Mapa 1 - Década de origem dos espaços informais de moradia – Curitiba, 1980, 1990 e 2000. 

Fontes: Curitiba (2007) apud Silva (2012). 

 

Albuquerque (2007, p.48) pontua que ‘’o crescimento assombroso ocorrido de 

1979 a 1992 fez a participação dos domicílios irregulares, em relação ao número total 

de domicílios de Curitiba, passar de 2,52% (em 1980) para 12,75% (em 1991/1992)’’. 

Logo depois, apesar do índice estacionar em 12% na década de 1990, o crescimento 

continuou mas em ritmo menos acelerado, acompanhando assim os índices de 

crescimento domiciliar do Município. Outro fato apresentado pela autora é que ‘’no 

período correlato a produção e consolidação do discurso da ‘’cidade-modelo’’ (1970-
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2000), 16% de todo o crescimento domiciliar registrado em Curitiba foi absorvido pelas 

chamadas ocupações irregulares’’ (ALBUQUERQUE, 2007). 

 

Sendo assim, fica clara a dicotomia no confronto do ideário curitibano e a 

realidade da cidade para a população de baixa renda, que gera um considerável 

impacto nos dados gerais relativos ao incremento da habitação social de Curitiba, uma 

vez que se mantém - dentre os municípios da Região Metropolitana de Curitiba - como 

a cidade com maior número de assentamentos precários na década de 1990 (341 

áreas, ou 35,97% do total da RMC) (SILVA, 2014). 

 

3.2. HISTÓRICO DAS INTERVENÇÕES DO ESTADO NA ÁREA DA HABITAÇÃO 

 

No capítulo anterior, tratamos quais foram as concepções da política 

habitacional a nível nacional. Neste capítulo pretendemos associar a cronologia da 

política habitacional de Curitiba apresentada por Albuquerque (2007) - alinhando com 

as ações realizadas no âmbito municipal nos períodos de 1964 a 2003 -  e a aplicação 

de tais políticas nas favelas do bairro Parolin. A análise destes períodos foram 

baseados, além de Albuquerque (2007), em obras que recontam a história do bairro 

Parolin (BOLETIM, 1997) e da Companhia de Habitação Popular de Curitiba 

(BOLETIM, 2006). 

3.2.1. 1964 a 1979: Remoção de Favelas como carro-chefe da política 

habitacional  

 

Como já citado em parágrafos anteriores, nessa época foi aplicada uma 

metodologia nacional para tratar do tema, sendo assim, as ações realizadas no 

município de 1964 ao final da década de 70 seguiram o mesmo paradigma, centrando-

se na remoção das favelas existentes.  

Em 1964 é encontrado o primeiro registro da ‘’Política Habitacional do 

Município de Curitiba’’, que pretendia executar a construção de conjuntos 

habitacionais para eliminação de favelas, mocambos e outros aglomerados em 
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condições sub-humanas de habitação13, sendo aprovada três anos mais tarde. A 

COHAB-CT, recém-criada em 1967, entregava naquele ano o primeiro conjunto 

habitacional do país financiado pelo BNH, o conjunto Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais, localizado onde viria a se tornar a Cidade Industrial de Curitiba (CIC). 

(ALBUQUERQUE, 2007) 

Este conjunto, localizado a 15 quilômetros de Curitiba, com 2.150 casas - que 

era a contagem de famílias em ocupações irregulares na cidade toda, segundo o 

arquiteto Alfred Willer - um dos autores do projeto - fazia parte da ‘’Operação 

Mudança’’, nome oficial dado à Operação de Desfavelamento de Curitiba. Segundo 

livro que reconta a história da COHAB-CT14 ‘’(...) o processo de desfavelamento que 

ocorre nesse momento em Curitiba se deu a partir de uma possibilidade de relocação 

(das famílias) para as novas moradias recém-construídas’’ (BOLETIM, 2006, p. 10).  

Das pessoas remanejadas para a Vila Nossa Senhora da Luz, 507 eram das 

ocupações do Parolin, moradores de 124 casas da favela. Entretanto, segundo livro 

que conta a história do bairro, ‘’a distância do centro e a dificuldade de adaptação ao 

novo espaço, fizeram com que muitos abandonassem a Vila Nossa Senhora da Luz e 

retornassem ao Parolin’’ (BOLETIM, 1997). Outra justificativa para o fracasso da 

iniciativa era que nem todos os favelados puderam se enquadrar nos critérios do 

programa e se comprometer com as prestações das casas financiadas pelo BNH 

(ALBUQUERQUE, 2007). 

 

                                                
13 Inciso I, artigo 3º da Lei nº 2515/1964 que ''Dispõe sobre a Política Habitacional do Município de 

Curitiba''. 

 
14 BOLETIM CASA ROMÁRIO MARTINS. COHAB-CT: 41 anos de planejamento e realizações. 
Curitiba, 2006. 
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Figura 3 - Reprodução da capa do jornal Diário do Paraná de 29 de julho de 1966. 

Fonte: Câmara Municipal de Curitiba. 

 

Seguido dessa primeira tentativa, em 1968 foi elaborada a Política de 

Erradicação das Favelas do Município de Curitiba, onde se previa uma ‘’transferência 

dos seus moradores para habitações provisórias construídas [...] onde poderá 

permanecer até que atinjam estágio econômico e social que lhes permita aquisição 

ou locação de outro imóvel’’15 (CURITIBA, 1968 apud ALBUQUERQUE, 2007, p.73). 

Os quatro ‘’núcleos de habitação transitória’’ foram construídos nos bairros Boqueirão, 

Barreirinha, Santa Amélia e Jardim Campo Alegre em 1971; e posteriormente se 

tornariam, para a população residente, não uma moradia transitória, mas uma 

situação cômoda e definitiva (IPPUC, 1979 apud ALBUQUERQUE, 2007). Esta 

metodologia, que também não obteve sucesso, foi extinta pelo Poder Executivo 

Municipal em 1972, e marcou a primeira gestão de Jaime Lerner (1971-1975), que 

iniciava a construção da imagem síntese ‘’Curitiba - cidade modelo’’ (SÁNCHEZ, 

1993). 

Segundo Albuquerque (2007), o ritmo de crescimento dos ‘’domicílios 

favelados’’, em contrapartida, aumentou 9,33% ao ano do final da década de 1960 até 

meados de 70, correspondendo a uma população de 21.036 habitantes em 1976 

segundo levantamento do IPPUC, o que chamou a atenção da Prefeitura Municipal 

de Curitiba. Neste contexto, em março de 1976, publicou-se o Plano de 

                                                
15 Inciso IV, artigo 1º da Lei nº 3318/1968, que ‘’Dispõe sobre a política de Erradicação das Favelas 
do Município de Curitiba e dá outras providências’’. 
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Desfavelamento, sob o título ‘’Política Habitacional de Interesse Social’’ com objetivos 

principais de: 

I. Erradicação das favelas, mediante a mudança das famílias para casas 

a serem construídas em locais fixados pela Prefeitura; 

II. Adaptação das famílias ao seu novo meio ambiente, educando-as para 

a sua integração social.16 (CURITIBA, 1976 apud ALBUQUERQUE, 2007) 

 

Percebe-se desta forma, que a remoção das favelas continuaria a ser o foco 

da gestão municipal, que neste momento era liderada por Saul Raiz (1975-79). 

Contudo, a solução não seria mais realocar as pessoas para habitações transitórias e 

sim a transferência dessas famílias para casas definitivas em regiões mais adequadas 

ao seu padrão socioeconômico.  

Todavia, tal ideia de remoção já perdia força em âmbito nacional, uma vez 

que se formava um forte movimento social de defesa da permanência das famílias em 

seus locais de moradia. Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Curitiba se vê 

pressionada a justificar a adoção da remoção e não da urbanização de favelas, 

argumentando que as formações eram relativamente pequenas e recentes, estavam 

em áreas que seriam destinadas para projetos prioritários, e não inseridas em local 

adequado com seu padrão socioeconômico; e se deveria ‘’evitar seu crescimento 

espontâneo, para possibilitar um trabalho social mais atuante e controlado’’ (IPPUC, 

1976, p.19 apud ALBUQUERQUE, 2007, p.76). 

A política de desfavelamento efetivada na segunda metade da década de 

1970 resultou na remoção de 2.236 domicílios e relocação de 11.521 pessoas de 9 

favelas curitibanas (DDS/IPPUC, 1982 apud ROLIM, 1985). Todavia, durante os cinco 

anos das ações de remoções, ocorreu um acréscimo de 1.984 domicílios irregulares 

mesmo com a fiscalização da Prefeitura que, segundo Rolim (1985), proibia novas 

construções de barracos e qualquer aumento ou melhoria dos mesmos e tinha 

cobertura da polícia. 

3.2.2. 1980 a 1990: Urbanização, regularização e produção de lotes 

 

Entre 1980 e 1990, ‘’um programa geral de atuação para as favelas da cidade’’ 

é tratado na Carta da Favela, divulgada em 31 de março de 1980, marcando o início 

                                                
16 Artigo 1º da Lei 5358/1976 que ‘’Institui o Plano de Desfavelamento e dá outras providências’’. 
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de uma nova postura da Prefeitura Municipal de Curitiba, na qual nem todas as favelas 

deveriam ser removidas.  

Segundo Albuquerque (2007), a ‘’Carta’’ propunha a urbanização de favelas 

com tom subjetivo, em terrenos públicos ou particulares, mediante atendimento de 

alguns critérios que envolviam áreas com condições favoráveis de ‘’salubridade’’, e, 

nos casos de terreno particulares, área que apresentasse ‘’preço viável’’; sendo que 

nenhum dos termos utilizados é especificado. Além disso, com relação aos terrenos 

considerados insalubres, a carta definia que seria ofertada às famílias uma 

’’oportunidade de aquisição de unidades em programas especiais da COHAB’’, e pela 

‘’oportunidade’’ a Prefeitura ficaria ‘’desobrigada de manter programas de melhoria de 

qualidade de vida nessas áreas’’; além de que, quem tivesse adquirido seu lote 

próprio, teria ‘’a construção da moradia financiada pela COHAB’’ (Carta da Favela 

apud ALBUQUERQUE, 2007, p.79). 

Apesar das críticas, a Carta da Favela representou uma nova fase da política 

habitacional de Curitiba, por finalmente colocar a questão da urbanização em pauta, 

afinal ‘’desta forma rompeu-se - a nível municipal - com a ideia de que a única solução 

para as favelas curitibanas era a remoção’’ (ALBUQUERQUE, 2007, p.80). 

 

Partindo da segunda metade da década de 1980, dois planos foram 

elaborados pela Prefeitura seguindo a nova abordagem, sendo eles o Plano Municipal 

de Habitação de 1984 e as Diretrizes para a Política Habitacional de 1989. Estas 

novas políticas interferiram diretamente na produção habitacional da COHAB-CT, que 

produziu aproximadamente 30% de todas as unidades em lotes urbanizados e passou 

a atuar em processos de regularização fundiária, fatos que não ocorriam na década 

de 1970.  

Com a priorização pela Companhia, dos lotes urbanizados e as ações de 

regularização e urbanização de favelas, pode-se dizer que a política habitacional da 

cidade passou por um processo de inflexão na década de 1980; tendência confirmada 

posteriormente na década de 1990, em que a produção de lotes chega a 63% da 

produção da COHAB e o programa de regularização fundiária atinge a marca de 

11.079 lotes. 

Tal fenômeno pode ser explicado através da análise dos planos políticos 

aplicados e a sucessão de fatos que levaram ao seu grande impacto na questão 
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habitacional.  Em suma, o Plano Municipal de Habitação de 1984 concentrava-se na 

produção maciça de lotes urbanizados, prevendo criação de três programas17 e 

apontava a necessidade da criação do Fundo Municipal de Habitação (FMH). O FMH 

proveria recursos, através de programas habitacionais, a uma determinada parcela da 

população18, mas não definia a origem destes (ALBUQUERQUE, 2007).  

Com a elaboração das Diretrizes para a Política Habitacional em 1989, há 

uma continuidade na aplicação dessas políticas, mas agora com um novo ingrediente: 

a iniciativa privada. A estratégia se deu em função da escassez gerada pela extinção 

do BNH e para dar suporte definitivo ao FMH, prevendo a ampliação significativa de 

oferta de unidades habitacionais produzidas. Em seus termos, as Diretrizes 

propunham a flexibilização do potencial construtivo em determinados setores da 

cidade - com a possibilidade da adoção de um potencial construtivo superior ao 

estabelecido em legislação municipal - que gerariam recursos posteriormente 

transferidos ao FMH; e a flexibilização dos padrões urbanísticos nos loteamentos 

populares - que dava possibilidade de redução de alguns parâmetros urbanísticos  

(ALBUQUERQUE, 2007). 

Desta forma, podemos perceber que a década de 1980 foi marcada por uma 

transição na postura municipal com relação ao tema favela, que agora passava a 

adotar a urbanização, regularização fundiária e produção de lotes urbanizados. Tais 

iniciativas passaram a ser regulamentadas e concretizadas a partir da década de 

1990. 

 

Além disso, vale ressaltar que o período entre 1980 e 1990 também foi da 

consolidação da coleta de material reciclável como a nova atividade econômica das 

metrópoles brasileiras, ocorrida principalmente por conta do quadro socioeconômico 

brasileiro, marcado pelo aumento do desemprego e pela desigualdade de 

oportunidades. 

‘’(...) Ocorreu um aumento significativo do número de moradores quando teve 

início o programa de reciclagem do lixo. ‘’Quando começou esse trabalho de 

reciclar lixo, aí aumentou mais ainda. O pessoal vinha de outra cidade aqui, 

tentar coletar lixo na rua, pra vender, porque achava que era um trabalho 

assim que dava mais renda, e um trabalho mais fácil, porque daí muitos não 

                                                
17 PROLOCAR – assentamento emergencial para famílias em áreas de risco; PROLOTES – 
destinado à produção de lotes urbanizados; e FAVELAS – atuava na legalização e urbanização de 
favelas em áreas públicas (IPPUC, 2002a, p.47). 
18 segundo Rolim (1985) eram famílias que auferissem renda de até 3 salários mínimos ou àquelas 
que estivessem à margem dos programas do Sistema Financeiro da Habitação. 
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tinham documento.’’ (Eva A. VIANA, 1996). As mulheres também se 

integraram nesta atividade. Muitas, hoje, são contratadas para fazer a 

‘’escolha de papel, a escolha de plástico, que as firminhas pequenas aqui na 

vila pega elas pro trabalho, e diversas pessoas, famílias, trabalham assim’’. 

(Antônio VIANA, 1997 apud BOTELIM, 1997, p.88) 

 

Com este relato evidenciando o incremento habitacional na Vila Parolin em 

período análogo, fica clara a relação da nova atividade com o aumento no número de 

famílias em assentamentos informais, que se deu principalmente nos bairros centrais 

de Curitiba. 

3.2.3. A partir de 1990: incremento da população informal e políticas aplicadas  

 

 Albuquerque (2007) introduz a discussão sobre o começo da década de 

1990 com o fato de não haver registros de planos do Poder Executivo Municipal ‘’com 

o intuito de definir ações integradas voltadas ao tratamento do problema da moradia 

na metrópole’’, apenas programas e projetos habitacionais específicos, seguindo a 

linha iniciada na década de 1980, com práticas de urbanização e regularização 

fundiária. 

Os loteamentos populares, executados diretamente pela COHAB-CT ou em 

parceria com a iniciativa privada tornaram-se, na década de 90, a principal 

alternativa do Município para provisão de habitação popular (IPPUC, 2002a. 

p. 68 apud ALBUQUERQUE, 2007, p.85) 

 

Apesar de haverem algumas iniciativas que se diferenciavam, foi dominante 

nos anos 90 a produção de lotes e a regularização fundiária, que constituíram juntas 

83% da produção total da COHAB-CT no período. A autora dá destaque às ações que 

foram relevantes na constituição dessa política, como a Parceria com a Iniciativa 

Privada - responsável por mais de 33% dos lotes produzidos - e o Projeto Sítio 

Cercado - que previu o atendimento de 30 mil famílias – além da regulamentação do 

FMH (1990), que já era previsto desde a década de 1980. 

O Fundo Municipal de Habitação contava na pauta desde 1984, mas fora 

regulamentado apenas em 1990 em função da drástica redução dos recursos federais 

para provisão habitacional, pela extinção do BNH (1986). As Diretrizes para a Política 

Habitacional de 1989 definiam inicialmente as fontes de arrecadação para o fundos, 

estes que viriam a ser instituídos posteriormente pela Lei municipal nº 7.412/1990. 



45 
 

 
 

Segundo Albuquerque (2007), as transações de compra e venda de potencial 

construtivo viriam a ser ‘’o mecanismo mais importante no que se refere à composição 

dos recursos financeiros do FMH de Curitiba’’ que em média arrecadou 2 milhões e 

750 mil reais por ano nos primeiros 6 anos de funcionamento do Fundo. Entretanto, 

com o passar do tempo o ritmo dos recursos originados pelas transações acabou 

sofrendo um declive, passando de 4 milhões em 1995 para 490 mil reais em 2001 

(COHAB, 2004 apud ALBUQUERQUE, 2007). 

Cabe ressaltar que o Fundo tem por objetivo ‘’dar suporte financeiro aos 

programas habitacionais de interesse social’’, sendo seus recursos disponíveis para o 

desenvolvimento de ‘’programas habitacionais em municípios da região metropolitana 

de Curitiba, segundo Artigo 1º da Lei nº 7.412/1990, e são de gerência e fiscalização 

da COHAB-CT.  

 Com relação ao crescimento de domicílios e áreas cabe destacar que esta 

década é representada pelo grande acréscimo nas habitações irregulares de Curitiba, 

que até o momento não passava por qualquer ‘’critério’’ espacial, espalhando-se por 

todos os cantos do município. 

Entretanto, analisando o total de áreas e domicílios dessas ocupações por 

regional da cidade, percebe-se que estas encontram-se localizados 

predominantemente nas porções sul da regional Matriz, em bairros como Boqueirão, 

Portão e Pinheirinho (quadro 3). 

 

 

Quadro 3 - Município de Curitiba: distribuição das ocupações irregulares por regional administrativa19.  
Fonte: IPPUC, 1992 e 2000 apud Albuquerque (2007). 

 

                                                
19 * A regional Bairro Novo, em 1991, fazia parte da regional Pinheirinho 
** A regional Cajuru, em 1991, fazia parte da regional Boqueirão 
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Albuquerque destaca que cerca de 80% dos domicílios irregulares no ano de 

2000 pertenciam as regionais - a sul - Bairro Novo, Cajuru, Pinheirinho e - a sudoeste 

- Portão. Só na regional Portão, o incremento foi de 2.861 domicílios e 23 novas áreas 

irregulares entre o período de 1991/92 a 2000, fato que poderá ser observado 

posteriormente na comunidade em análise neste trabalho, inserida nesta regional.  

 

Com este breve histórico, podemos concluir que, de forma geral, as políticas 

públicas adotadas por Curitiba foram generalistas e aplicadas como um modelo 

padrão em seus assentamentos. Além disso, desconsiderou suas particularidades, e 

um exemplo disso foi o bairro Parolin, que é bem localizado e depende desta 

caraterística para empregar e garantir o acesso dos seus moradores à infraestrutura 

básica e pública que praticamente só a região central podia oferecer. 

3.3. HISTÓRICO DO BAIRRO E DO ‘’BOLSÃO PAROLIN’’ 

 

O Parolin é um bairro estrategicamente localizado na porção central da cidade 

de Curitiba. Integrante da regional Portão, possui 2,26 km² correspondendo a 0,52% 

do território de Curitiba, com densidade demográfica de 51,16 hab/ha (IPPUC, 2015). 

Faz fronteira com bairros e regionais (ver mapa 2) importantes da capital e está 

localizado ao lado do Rebouças (antigo bairro industrial da cidade) e também muito 

próximo ao Centro, mais especificamente a 1,5 km - partido do seu limite mais ao norte 

na confluência da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Avenida Presidente 

Kennedy - e a aproximadamente 2,7 km partindo de um raio central. 
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Mapa 2 – Localização do Parolin em relação aos bairros e regionais da cidade de Curitiba 

Fonte: IPPUC, Mapa Regional com Arruamento, 2015. Editado pela autora (2017) 

¹ Ocupação irregular segundo Base de Dados IPPUC, 2016; referente exclusivamente ao bairro 

Parolin, desconsiderando sua continuidade para o bairro Guaíra. 

3.3.1. Formação do Parolin e origem das ocupações 

 

Segundo dados do IPPUC (2015), os primeiros registros de ocupação do que 

hoje é chamado bairro Parolin, datam de 1872, conforme Ata da Câmara de Curitiba, 

referindo-se à propriedade do Dr. Motta. À época, a região era na ocasião chamada 

de Água Verde e composta predominantemente por italianos, possuindo grande 

tradição hortigranjeira (BOLETIM, 2007).  

O imóvel passou na primeira década do século XX por vários processos 

judiciais até finalmente ser alienado, em 1909, à família Parolin - mais especificamente 

aos irmãos imigrantes italianos Antônio, Bortolo e João - e tornou-se referência local 

desde sua ocupação inicial. 
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A partir da década de 1910, a área foi loteada por seus filhos e teve início a 

venda de terrenos, originando a Vila Parolin (BOLETIM, 2007). Segundo livro que 

reconta a história do bairro, o decorrer do processo de subdivisão entre os herdeiros 

foi iniciado a partir dos anos 20 com a venda de terrenos, ‘’que tinham, em média, 12 

metros de frente por 50 de fundos’’, sendo sucessivo até meados dos anos 1960. 

 

Os novos moradores tinham ascendências e origens diversas (italiana, 

ucraniana, polonesa, alemã e brasileira) e em parte se dedicavam a atividades 

urbanas assalariadas, não tendo qualquer parentesco ou vínculo com os demais 

moradores da região. Posteriormente, nos anos 50, acontece a abertura da Avenida 

Marechal Floriano, representando um dos primeiros passos da transformação que 

viria a ocorrer na região. 

‘’Com o processo de loteamento das chácaras, bem como de abertura de 

ruas, a região adquiria aos poucos uma nova feição. Iniciaram-se 

empreendimentos locais estando entre eles madeireiras e as olarias. O 

prolongamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto, em direção ao 

Boqueirão, também possibilitou grandes transformações na região, atraindo 

comércio e serviços. Nos anos de 1960, a região começou a ser adensada 

por um contingente populacional proveniente de outras cidades, em busca de 

trabalho, que se concentrou principalmente ao longo do rio Vila Guaíra’’. 

(IPPUC,2015) 

 

Tal adensamento foi também observado nos bairros vizinhos, que antes 

caracterizavam grandes vazios demográficos, e logo deixaram de ser tão distantes do 

centro. Segundo João Derosso (1996) todo este processo de loteamento, que ainda 

não obedecia à lei de doação de dez por cento para o município, acabou resultando 

na ausência de praças no Parolin (BOLETIM, 2007) 

No início dos anos 50, os limites do bairro se encontravam nas Avenidas 

Marechal Floriano Peixoto e Avenida Guaíra (atual Kennedy) e nos anos seguintes 

ocorreram os prolongamentos das vias que antes eram antigos caminhos das 

chácaras. As ruas no sentido das avenidas principais foram criadas na década de 60 

e acabaram não seguindo a mesma diretriz das ruas do centro, provavelmente em 

função de seus prolongamentos serem posteriores ao estabelecimento da Vila.  

O período de fim dos anos 1950 até sua consolidação na década de 70, foi 

caracterizado pelo êxodo rural vivenciado pelas famílias no interior do estado para a 

capital em busca de oportunidades de emprego assalariado e, consequentemente, 

moradia. Pereira e Silva (2009) afirmam que o fenômeno da aceleração da 
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urbanização no Paraná atrelou-se à industrialização do estado e à dinâmica de 

migração campo – cidade, provocada pela crise do café entre as décadas de 

1960/1970 e pela modernização da agricultura. Esta conjuntura teve reflexo direto no 

bairro, afinal, sem perspectivas e com dificuldades para conseguir trabalho e moradia, 

essas pessoas se instalaram no Parolin, onde existiam terras ainda desocupadas 

(BOLETIM, 2007). 

O início da ocupação irregular do bairro se deu em 1955, mais 

especificamente em área de propriedade particular de aproximadamente 30 

proprietários, dentre eles integrantes da família Parolin e também área pública 

pertencente à COHAB-CT e à Prefeitura Municipal de Curitiba (SOUZA, 2016). 

 
Lá foram erguidos os primeiros barracos. Rapidamente outros foram 

construídos, mais gente chegou procurando um lugar para ficar, e, de 

repente, os primeiros moradores ganharam vizinhos cuja proveniência 

desconheciam. Havia começado o período das ocupações (BOLETIM, 2007). 

 

Os empregos encontrados por essa população, nos primeiros tempos, eram 

em madeireiras ou atividades como as de jardineiros, pedreiros, serventes de pedreiro 

para os homens; já as mulheres se empregavam em casas de família. O adensamento 

gradativo dava origem à favela do Parolin. 

Como já visto em capítulos anteriores algumas políticas habitacionais - 

sobretudo a de desfavelamento - foram pensadas na mesma época pela Prefeitura de 

Curitiba, que tomou algumas medidas drásticas com relação às pessoas em condição 

de baixa renda que habitavam a região. A favela do Parolin se tornara ponto 

estratégico para aplicação de tais políticas, começando pela relocação de diversas 

famílias para o conjunto habitacional Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, pela 

COHAB-CT em 1966. 

Diante desta conjuntura, em 1973 foi criada a Associação de Amigos e 

Moradores da Vila Parolin, com a finalidade de garantir o direito de moradia (através 

de legalização dos lotes), abertura e asfaltamento de ruas, e fornecimento de energia 

elétrica, água e esgoto. Em 1976, graças à Associação, parte das casas já tinham 

acesso à luz e água e a mesma oferecia aulas de alfabetização para os moradores da 

comunidade. Na prática, a Associação funcionava como uma espécie de porta-voz da 

comunidade junto às Administrações Regionais da Prefeitura e outros órgãos públicos 

e em contrapartida, era o canal que a Prefeitura dispunha para obter a cooperação 
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dos moradores para a execução de inúmeros projetos (BOLETIM, 1997). Entretanto, 

depois de conquistar algumas benfeitorias, segundo relato do presidente da 

Associação, Antonio Viana (1997), ‘’ (os moradores) estão mais desligados porque 

têm tudo, (…) então não tão ligando muito para a Associação mais’’ (idem, p. ). 

Posteriormente, seguindo a estratégia do desfavelamento, em 1979, acontece 

a retomada de muitos dos imóveis ocupados pela ocupação, através de ameaças por 

tratores de proprietários das terras. Na ocasião ‘’os moradores se viam forçados a 

desmontar seus barracos, reinstalando-os em outros locais. Eles foram aconselhados 

a ocupar a faixa de seis metros, junto ao rio, o chamado ‘’Valetão’’’’ (BOLETIM, 1997, 

p. ). 

 

 
Figura 4 - Despejo ocorrido na favela em 1979 

Fonte: BOLETIM, 1997. 

 

Através de relatos feitos ao jornal Correio de Notícias na ocasião, percebe-se 

o tom em que foram feitas as remoções, como a do morador local Pedro Santana: 

‘’Eles só avisaram que iam derrubar tudo na semana passada, mas disseram 

que davam um prazo pra gente se mudar e achar outro lugar. Ontem o trator 

chegou aqui e botou pra correr. Os fiscais da Prefeitura vieram junto. Não 

teve jeito’’. (CORREIO DE NOTÍCIAS, Curitiba, 24 out.1979 apud BOLETIM, 

2007) 

 

A área desocupada foi utilizada para a obra do prolongamento das ruas 

Lamenha Lins e João Parolin, e a COHAB-CT se encarregou de reassentar diversas 

famílias em seus terrenos (BOLETIM, 1997). Entretanto, a solução encontrada pelo 

município não seria suficiente para barrar o crescimento da população residente nos 

próximos anos com a vinda do programa de reciclagem de resíduos sólidos. Mais uma 
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vez, a Companhia de Habitação tentou relocar gradativamente os moradores da favela 

Parolin para bairros mais distantes como Umbará e Bairro Novo, mas sem a condição 

de continuar seus trabalhos na coleta de recicláveis, acabaram retornando ao Parolin. 

 

Visto o contexto de formação e caracterização do bairro, seu tamanho e 

influência pela sua localização na região central de Curitiba, o Parolin foi se 

consolidando como bairro residencial marcado pela presença de uma das favelas 

mais tradicionais de Curitiba. Analisando em dados iniciais com relação ao seu tempo 

de existência, sua população passou de aproximadamente 9.300 pessoas em 1970, 

para 11.700 em 1991, segundo dados do IBGE. Já em 1992, calculava-se, segundo 

dados da COHAB-CT, cerca de 1.200 famílias ou 4.900 habitantes morando na Vila 

Parolin, com renda média de dois salários mínimos (BOLETIM, 1997). Como a região 

possui uma localização estratégica, as áreas de remoção resultam na reocupação e 

adensamento das áreas vazias. 

3.3.2. Dados Socioeconômicos do Bairro 

 

Segundo dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2010, 

foram apontados indicadores que servem de base para traçarmos um perfil do bairro 

como um todo. Os números apresentados a seguir foram retirados de edição especial 

do IPPUC por bairro denominado ‘’Nosso Bairro/Parolin’’, em 2015, com interpretação 

e números resultantes do já referido Censo de 2010. 

  

Em seção dedicada à economia, o levantamento aponta que a maioria dos 

domicílios têm rendimento nominal mensal per capita entre 1/2 e 2 salários mínimos 

(45,17%), sendo considerado como salário mínimo o valor de 510 reais (IPPUC, 

2015). Também pode ser observado o contraste social vivido pelo bairro (Gráfico 5), 

uma vez que 17,39% dos domicílios têm renda de ⅛ a ½ salário mínimo, além de 

1,75% que nem renda possui; contra 21,78% que possui renda variando entre 3 e 10 

salários, além de 2,67% com mais de 10 salários mínimos. 
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Gráfico 5 - Renda: Domicílios⁴ por classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita em 

salários mínimos⁵. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração IPPUC - Banco de Dados.  

⁴domicílios particulares permanentes 

⁵salário mínimo utilizado R$ 510,00 

 

 Em relação à questão habitacional, foram registradas 4.034 unidades 

com densidade domiciliar de 2,86 habitantes por domicílio, índice superior ao 

registrado em toda Curitiba, de 2,76 hab/domicílio. Tratando-se do déficit habitacional, 

o índice do Parolin é de 6,52%, também superior ao de Curitiba, com 5,34% (IPPUC, 

2015). Em levantamento do IPPUC foram fornecidos dados sobre a ocupação irregular 

do bairro através de recorte temporal de 10 anos (2000 a 2010), apresentados no 

quadro 4. Apesar de não haver informações mais completas sobre o ano de 2010, o 

número de ocupações aumentou, o que provavelmente acarretou um aumento 

também no número de unidades habitacionais e na população residente. 

 

 

Quadro 4 - Dados sobre ocupações irregulares no Parolin através de dados da COHAB-CT e IPPUC 

2000, 2005 e 2010. 
Fonte: IPPUC Nosso Bairro: Parolin, 2015.¹ domicílios particulares e coletivos, ocupados ou não. 

 

Em análise quantitativa, no quesito população, em 2010 eram registrados 

11.554 habitantes no bairro Parolin - registrando um decréscimo na média de 

crescimento anual de 0,36% em comparação com o índice do ano 2000 - com uma 

média de idade de 32,6 anos (IPPUC, 2015). Em levantamento por cor, a maioria 
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(71,19%) se autodeclarou branca, seguido das cores parda (24,36%), preta (3,04%), 

amarela (1,30%) e indígena (0,11%) (IPPUC,2015). 

Sobre contexto urbano, com relação aos índices apresentados sobre 

incidência de áreas verdes, foi constatado que apenas 8,40% da área total do bairro 

é ‘’coberta’’ (sendo 3 jardinetes, 1 núcleo ambiental e 2 praças), resultando em 

16,38m² por habitante. Para ter uma comparação, os mesmos índices para Curitiba 

são de 23,51% da área total da cidade e 58 m² por habitante (IPPUC, 2015). 

Falando de infraestrutura urbana, o diagnóstico oficial aponta que 

absolutamente todos os domicílios do bairro são atendidos pela coleta de lixo, quase 

todos são por energia elétrica por companhia distribuidora (99,77%) e ligados à rede 

geral de abastecimento de água (99,45%). Com relação à ligação à rede geral de 

esgoto ou pluvial, a porcentagem atendida fica em 81,87%, sendo que o restante 

divide-se em domicílios com fossa séptica ou rudimentar (1,81%) e outra forma de 

esgotamento (15,98%) (IPPUC, 2015).  

Posteriormente traremos alguns dados provenientes da ONG TETO, feitas 

pontualmente na favela em estudo, que contradizem estes dados do levantamento 

realizado pelo IPPUC. 

3.3.3. O Processo de Urbanização da Vila Parolin segundo o IPPUC 

 

O conjunto de ocupações irregulares em questão, são denominadas juntas como 

‘’Vila Parolin’’ e é formada por três ocupações (Morro do Sabão, Morro do Alemão e 

Cidade de Deus), que foram sendo construídas e urbanizadas em diferentes momentos. 

Para fins desta monografia trataremos apenas do Morro do Sabão, um dos três 

assentamentos e integrante da Vila Parolin. 

A Vila localiza-se na margem a oeste do bairro Parolin, indo de encontro ao bairro 

Guaíra através do rio Vila Guaíra, afluente do rio Belém. Sua delimitações se dão pelas 

ruas Brigadeiro Franco e Lamenha Lins ao norte, pelas ruas Daysi Lucy Berno ao Leste 

e pelas ruas Augusto de Mari e João Parolin a oeste, além do próprio rio Vila Guaíra ao 

sul (mapa 3) 
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Mapa 3 - Mapa oficial do bairro Parolin pelo IPPUC (2016) com sobreposição das ocupações 

irregulares da Vila Parolin (COHAB-CT, 2016).  

Destaque para a ocupação total e para o Morro do Sabão. Editado pela autora (2017). 

 

Segundo Censo do IBGE de 2010 e Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

(PNUD; IPEA; FJP, 2013), os limites da Vila Parolin correspondem a oito (8) setores 

censitários, caracterizando uma população de 5.114 indivíduos distribuídos em 1.449 
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domicílios. No mapa 4 foram representados os dados coletados em uma sinopse da Vila 

Parolin. 

 

 

Mapa 4 - Vila Parolin: densidade demográfica preliminar 
Fonte: Censo do IBGE, 2010. Modificado por SOUZA (2016). 

 

 O recorte que se propõe a tratar essa monografia é uma parte da Vila Parolin, 

portanto estes dados serão essenciais para que consigamos traçar uma densidade 

aproximada específica ao assentamento em questão, mais adiante no item que trata 

sobre todos os levantamentos realizados no Morro do Sabão. 

Outro fator que deve ser destacado para a região de estudo é o zoneamento que 

vigora na vila Parolin. Apesar de inserida na Zona Residencial 3 (ZR-3) pela Lei de 

Zoneamento nº 9.800/2000, para viabilizar a regularização, todo o assentamento foi 

transformado em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) pela Lei nº 12.450 de 2007. 

Segundo Souza (2016), são poucas as áreas do município, principalmente localizadas 

próximas às regiões centrais, que foram grafadas em ZEIS, o que representa um avanço 

na política habitacional de Curitiba, uma vez que assegura a permanência da população 

no local e facilita o processo de regularização fundiária. 

A ZEIS Vila Parolin é destinada à recuperação urbanística e ambiental e à 

regularização fundiária de ocupação irregular já existente para implantação de 

habitações de interesse social, de equipamentos sociais e culturais, de espaços públicos, 

serviços e comércio de caráter local20.  Além disso, a lei estabelece que para a 

                                                
20 Segundo Art. 2º da Lei Municipal nº 12.450/2007. 
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recuperação, regularização fundiária, urbanização ou implantação de qualquer obra, 

devem ser observadas de acordo com seu artigo 3º: 

I. a situação socioeconômica da população; 

II. as restrições ambientais indicadas por impacto ambiental, nos termos da 

Lei Federal N.º 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade; 

III. a participação da comunidade de moradores durante o desenvolvimento 

de todas as etapas das medidas a que se refere o caput deste artigo. 

 

3.3.4. Diagnóstico e as Políticas Habitacionais implementadas 

 

Em 2006 foi realizada uma pesquisa pela Companhia de Habitação de Curitiba 

(COHAB-CT) a fim de diagnosticar a região, e trazer soluções para os problemas 

detectados. Pelo levantamento, encontravam-se na área, à época, 1.507 famílias e 5.385 

habitantes, ocupando uma área de aproximadamente 240.000m². A proposta do 

diagnóstico do ‘’Bolsão Parolin’’ tinha como finalidade ‘’subsidiar propostas e busca de 

alternativas de intervenção na comunidade, que até o momento, tem recebido ações 

setorizadas e pontuais dos diferentes núcleos de ação de proteção social e intervenções 

urbanísticas do município’’ (COHAB-CT; CURITIBA, 2007 apud SOUZA, 2016). 

De acordo com o Censo do IBGE de 2010, a maior parte da Vila é considerada 

como aglomerado subnormal, com 755 domicílios, e ainda denominada como ‘’Valetão’’, 

nome que caiu em desuso há anos pela Prefeitura e pelos moradores (SOUZA, 2016). 

No senso comum, toda a ocupação pode ser subdividida em diferentes comunidades, 

com diversas lideranças, ampla interpretação dos próprios moradores, e atenções 

distintas dos órgãos públicos. Para este estudo, utilizaremos a divisão identificada pela 

Organização TETO, que atua na área, tratando das vilas Morro do Sabão (ao norte), 

Morro do Alemão (ao centro) e Cidade de Deus, ou CDD (ao sul)21; ilustradas no mapa 

5. Os dados da COHAB-CT apresentados a seguir foram coletados nas três favelas 

citadas. 

 

                                                
21 Importante ressaltar que a delimitação das vilas não é clara e a dinâmica espacial nestes 
setores está em constante transformação 
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Mapa 5 - Definição das porções da ocupação irregular do Parolin em diferentes vilas, delimitadas a 

partir do trabalho dos moradores com a ONG TETO 
Fonte: Google Earth (2017) e TETO (2016), editado pela autora (2017). 

 

O estudo da COHAB-CT de 2006 indicou primeiramente uma ‘’topografia 

ondulada’’ e com declives acentuados, dificultando o acesso dos moradores. Também 

tratou de justificar o cenário a ser apresentados com o argumento que: 

Como aconteceu na maioria dos assentamentos irregulares de Curitiba, a 

ocupação se deu de maneira desordenada, sem respeito aos parâmetros 

municipais estabelecidos pela legislação, inclusive em área de preservação 

permanente do Rio Vila Guaíra e com excesso de adensamento habitacional 

(COHAB-CT; CURITIBA, 2007, p. 7). 

 

 Trazendo diretamente os dados coletados, do universo de 1.507 domicílios, foi 

constatado que 41,54% deles foram construídos com madeira, com ‘’grande 

precariedade, sem a mínima infraestrutura e grande adensamento’’ e 36,20% eram em 

alvenaria, mas com acabamento de baixo padrão. Deste universo, 93,13% das casas 

tinham instalações hidrossanitárias, entretanto 29,27% (441 domicílios) foram 

consideradas inadequadas, por serem de madeira ou materiais reaproveitados. No 

quesito acesso básico à água, luz e esgoto, o levantamento aponta que metade dos 

domicílios possuíam acesso à energia elétrica oficial, 61% tinham acesso à rede de água 

potável e apenas 21% à rede de esgotamento sanitário (COHAB-CT; CURITIBA, 2007 
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apud SOUZA, 2016). Este último dado, segundo o levantamento, pode ser explicado pelo 

fato de que 

Existe no entorno rede de esgoto, e aqueles domicílios com testada para as ruas 

de tráfego local têm acesso a ela (...). Assim, a grande maioria da população 

direciona o esgoto doméstico para fossas, rede de drenagem de águas pluviais 

ou a céu aberto, com os consequentes desdobramentos no que se refere à saúde 

pública. (COHAB-CT; CURITIBA, 2007, p. 8). 

 

Para sua proposta de intervenção o documento retrata a importância da 

localização atual da ocupação para seus moradores, visto sua centralidade e 

atendimento por variadas linhas de transporte público e comércio diversificado em um 

raio de duzentos metros. Além dos fatores citados serem de suma importância para 

defender a permanência das famílias na vila, outra questão de grande relevância também 

é trazida, uma vez que a ‘’região oferece maiores possibilidades de renda, sobretudo no 

mercado informal de trabalho e facilidades de acesso ao centro e demais bairros’’ 

(COHAB-CT; CURITIBA, 2007, p.9). Apresentado este contexto, é compreensível a 

grande resistência à mudança do local e por isso a proposta de intervenção trazida pela 

Companhia estava voltada ao reassentamento em áreas do entorno. 

Os recursos para a intervenção eram provenientes do Governo Federal pelo 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) - Projetos Prioritários de Investimentos (PPI) - Intervenções em 

Favelas e do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), além dos recursos 

municipais, necessários para contrapartida dos programas e para compra dos terrenos 

no entorno para construção das novas unidades habitacionais (SOUZA, 2016). Souza 

(2016) nos faz recordar que o PAC/PPI - Intervenções em Favelas é um programa do 

Ministério das Cidades que privilegia o trabalho técnico social e a participação popular 

na execução de ações integradas de habitação, saneamento e inclusão social; 

prerrogativa essa que foi incorporada ao projeto do Parolin, envolvendo a comunidade 

em todas as etapas da intervenção. 

No quadro 5 (SOUZA, 2015) é apresentado todo o processo de urbanização 

ocorrido na Vila Parolin, e descreve a caracterização do programa ou projeto implantado, 

fonte dos recursos utilizados, partido da política pública implantada, tipo de intervenção 

e número de famílias beneficiadas, bem como os programas que já foram efetivamente 

implementados até 2015. 
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Quadro 5 - Resumo do processo completo de urbanização da Vila Parolin 
Fonte: COHAB-CT e PMC, elaborado por SOUZA (2015). 
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Este quadro comprova o que Albuquerque (2007) fala sobre as diferentes 

concepções em relação às políticas públicas aplicadas na cidade, desde a erradicação 

de favelas até a urbanização e a reurbanização delas. 

3.3.5. O Projeto de urbanização da Vila Parolin 

 

O partido urbanístico escolhido para a intervenção partiu da forma como se 

desenvolveu a ocupação, implementando pequenas adequações e adaptando-se 

onde fosse viável, de forma a integrar o assentamento ao entorno e garantindo o 

cumprimento da legislação municipal para assegurar a regularização fundiária 

(SOUZA, 2016). 

A intervenção num todo contempla a abertura de vias e pequenas alterações 

nas já existentes, garantindo a acessibilidade ao interior da área, mantendo o sistema 

viário secundário; a desocupação da faixa non aedificandi do rio Vila Guaíra (já 

aplicada e a obra de recuperação da beira do rio está sendo executada); remoção de 

40% das moradias existentes e intervenção em áreas muito precárias; regularização 

de lotes, que deverão atender a Lei Federal 6.766/79 tendo área mínima de 125,00 

m². 

Além disso, prevê a complementação de infraestrutura, incluindo redes de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, energia elétrica e 

iluminação pública, pavimentação das vias; recuperação de áreas degradadas 

ambientalmente - incluindo ações para prevenção de novas ocupações -; construção 

de novos conjuntos habitacionais; e ações de apoio ao desenvolvimento social 

(COHAB-CT; CURITIBA, 2007 apud SOUZA, 2016). 

Partindo para os equipamentos comunitários, o projeto também contempla, 

com uso de recursos municipais, a construção de Escola Municipal, Centro de 

Educação (CMEI), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), reconstrução 

da Unidade de Saúde; além de canchas esportivas, equipamentos de ginástica, 

ciclovia e áreas de lazer na margem do rio. Tratando do trabalho de grande parte dos 

moradores, o projeto também incluiu oficinas de educação ambiental e a implantação 

de três galpões de reciclagem de resíduos sólidos, já em funcionamento.  

 

Falando especificamente das habitações propostas pela intervenção, eram 

previstas 667 unidades no entorno, sendo que 491 seriam construídas com recursos 
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do PAC I/ PPI - Intervenções em Favela e outros 176 apartamentos com recursos do 

PMCMV, ambos programas federais. Através do FNHIS, o projeto previa a 

substituição de 150 moradias por novas, em mesmo local e financiadas pelo fundo, e 

outras 100 moradias precárias teriam melhorias. Também seria aplicado, através do 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), pelo Programa 

Comunidade em Cores da Prefeitura de Curitiba, a melhoria em moradias precárias. 

Contudo, no local ainda permaneceriam 830 domicílios, entre moradias sem nenhuma 

intervenção, as readequadas e as substituídas. 
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Figura 5 - Vila Parolin: Proposta de Intervenção 

Fonte: COHAB-CT, 2014 apud SOUZA, 2016 
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Todavia, na realidade a COHAB-CT identificou um déficit habitacional de 716 

moradias, contra as 667 realocações. Portanto, foi prevista a construção de mais 49 

unidades com recursos do PMCMV no bairro Santa Cândida, que fica a 

aproximadamente 14 km da Vila Parolin, o que não asseguraria a assistência e 

permanência destas famílias em local tão afastado. 

Este tipo de intervenção, que assegura a permanência das famílias no local 

através de projetos de desadensamento e redução do risco de insalubridade, pode 

ser classificado como urbanização integrada, que propõe a integração da favela à 

cidade, incorporando-a à infraestrutura urbana existente no entorno (SOUZA, 2016). 

O projeto da Vila Parolin chegou a ser premiado em 2010, recebendo o ‘’Selo do 

Mérito’’ da Associação Brasileira de COHABs (ABC) na categoria de projetos com 

abrangência regional.  

3.3.6. Obras concretizadas e resultados 

 

Todas obras previstas no plano de 2006 foram parcialmente executadas na 

Vila Parolin, sendo que os moradores designados para realocação ainda aguardam o 

remanejo para novas casas ou apartamentos. A mais visível intervenção se deu no 

asfaltamento e definição oficial das vias, entretanto o número de becos no interior dos 

lotes não podem ser melhorados por serem fruto do alto adensamento. As figuras 7a 

e 7b ilustram o asfaltamento que a Rua Chanceler Lauro Muller recebeu pela 

intervenção: 

 

  
Figuras 6a e 6b - Vila Parolin: Antes das obras de urbanização da Rua Chanceler Lauro Muller 

 Fonte: COHAB-CT, 2007 apud SOUZA, 2016 
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Figuras 7a e 7b - Vila Parolin: Após o início das obras de urbanização na Rua Chanceler Lauro Muller 

Fonte: COHAB-CT, 2010 apud SOUZA, 2016 

 

Contudo, Souza (2016) traz dados coletados através de entrevistas que 

aplicou com moradores e lideranças em 2015, que refletem o legado deixado pelas 

obras aplicadas na Vila. A autora realizou catorze (14) entrevistas com pessoas de 

diferentes setores do núcleo, incluindo moradores que foram relocados para o entorno 

e garantindo a representatividade dos indivíduos entrevistados, sendo eles três (3) 

lideranças e dez (10) moradores (SOUZA, 2016, p. 160-162) 

Deste total, cabe salientar a situação destes moradores, sendo que: quatro 

(4) foram relocados para sobrados o entorno - um (1) teve sua moradia removida para 

abertura de via e outros três (3) por estarem à beira do rio Vila Guaíra -; três (3) 

aguardam relocação pelo Programa Federal MCMV em função da sua precariedade 

e sete não serão relocados e sete (7) não serão relocados, já que as suas moradias 

foram consideradas adequadas e estão localizadas em área onde não haverá 

remoções. As figuras 8a e 8b mostram algumas das moradias financiadas pelo projeto 

e já em uso pelas famílias relocadas. 

 

   
Figuras 8a e 8b - Vila Parolin: Moradias no entorno 

Fonte: COHAB-CT, 2009 e 2012 
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Os resultados das entrevistas realizadas apontou, segundo a autora, que 

houveram muitas melhorias, entretanto não houve uma finalização das obras 

relacionadas às novas unidades habitacionais, redes de esgotamento sanitário e a 

recuperação ambiental do rio Vila Guaíra. Sobre as relações de vizinhança com os 

outros moradores do bairro, um dos entrevistados relatou que houve um aumento de 

conflito social ‘’entre os ricos e os pobres, pois as obras de urbanização tiraram a 

cortina que escondia a favela’’ (SOUZA, 2016). 

Ao serem questionados sobre o que poderia ser feito para melhorar, as 

principais respostas foram ‘’saúde; educação; saneamento ambiental; mais áreas de 

lazer; que as pessoas deixem de depositar o lixo nas calçadas e ruas e; finalizar a 

construção das unidades habitacionais’’. O que indica que, apesar da implantação de 

equipamentos públicos no entorno, eles não sanam por completo os problemas dos 

moradores, isso sem contar que o próprio bairro do Parolin conta com apenas 16,38m² 

de área verde por habitante, contando com apenas 2 praças em 2,26 km² de território. 

 

Souza (2016) também abordou a visão da equipe técnica da COHAB-CT para 

análise da implementação do projeto, aplicando questionários específicos a três (3) 

técnicos envolvidos na intervenção. Quando questionados sobre a solução de política 

proposta para manter as famílias nos locais escolhidos, mesmo próximo das áreas 

centrais e em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário, ressaltaram que:  

 

No caso da Vila Parolin partiu-se da premissa de que o reassentamento para 

áreas periféricas era insustentável pelo fato da localização da Vila ser muito 

central e de ser um assentamento muito antigo e consolidado. Estabelecida 

a premissa buscou-se o recurso financeiro no orçamento do Município para a 

aquisição de áreas próximas. (Entrevista COHAB-CT, 2016 apud SOUZA, 

2016, p.163) 

 

Sobre a possibilidade da urbanização da Vila Parolin minimizar os possíveis 

processos de vulnerabilidade socioambiental e segregação socioespacial, os 

entrevistados esclarecem que além das condições de habitabilidade, também são 

condicionantes para intensificar esses processos a baixa escolaridade, emprego e 

segurança pública. Contudo, a Companhia acredita que sua atuação pode ser indutora 

de um processo de mudanças, no qual o trabalho social é preponderante no 

envolvimento dos órgãos públicos e as comunidades atendidas: 
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As ações de urbanização - infraestrutura e moradia - melhoram de imediato 

as condições de habitabilidade, conforto, circulação e até de segurança 

pública, rompem situações de isolamento e eliminam situações de risco mas 

as mudanças de fato, as comportamentais, de exercício maior da cidadania 

e ampliação de horizontes e oportunidades demandam talvez o tempo de uma 

geração ou mais. A educação é a chave da mudança real e consistente 

(Entrevista COHAB-CT, 2016 apud SOUZA, 2016, p.164). 

 

Todavia, a implantação parcial do projeto de urbanização da Vila Parolin é 

‘’justificada pela COHAB-CT por entraves financeiros e não há prazo para a conclusão 

da implementação do projeto’’. Segundo a autora, a Companhia também esclarece 

que uma grande dificuldade também era de manter o congelamento da área, o que 

significa evitar a ocupação de novas famílias em terrenos já designados para 

implementação de outros projetos. 

Com relação ao impacto ambiental da atuação de parcela dos moradores com 

resíduos sólidos, a COHAB-CT admite que não foi implantado um Programa de 

Educação Ambiental, mas foi previsto no Projeto de Trabalho Social a realização de 

ações educativas e reuniões sobre a questão ambiental, iniciadas em 2008. Ainda 

sobre os resíduos, a Companhia afirma que a intervenção contemplou a construção 

de um barracão de triagem e aluguel de espaços nas imediações para instalação de 

mais dois barracões, todos com a finalidade de dar apoio às famílias que participam 

voluntariamente do Programa Municipal Ecocidadão22. 

No que diz respeito à regularização fundiária da ocupação, a Companhia de 

Habitação adotou um plano de aprovação por trechos, uma vez que ‘’algumas partes 

têm uma complexidade maior do que outras’’ (SOUZA, 2016). Nesse sentido, ainda 

esclarecem que 

(...) o trabalho da COHAB-CT tem duas classificações gerais, por assim dizer: 

as vilas (regularização fundiária) e as moradias (produção habitacional). 

Dentro da poligonal de intervenção do Bolsão Parolin temos ambas, pois 

haviam quadras que estavam disponíveis e foram adquiridos os lotes para a 

construção de unidades habitacionais para reassentamento das famílias 

cadastradas no projeto (Entrevista COHAB-CT, 2016 apud SOUZA, 2016, 

p.164). 

                                                
22 O Programa Ecocidadão é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Fundação de Ação Social, que visa a inclusão socioambiental dos 
catadores informais. Através da implantação de locais dotados de infraestrutura física, administrativa e 
gerencial para a recepção, classificação e venda do material coletado pelos catadores organizados em 
sistema de associações constituindo os Parques de Reciclagem. A Prefeitura Municipal de Curitiba 
(PMC) através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente atua como propulsora do processo repassa 
o recurso financeiro, é responsável pelo Programa, acompanha, supervisiona, e fiscaliza a execução 
do Termo de Parceria entre a PMC e o Instituto Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC), de acordo com o 
Plano de Trabalho (EDUCARES, 2017). 
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Segundo a autora (2016), as quadras onde já foram construídas unidades 

habitacionais para o reassentamento estão aprovadas, enquanto a área do 

assentamento em si está em processo de regularização. Para os demais lotes (tirando 

os de propriedade da companhia), ‘’estão sendo feitas tratativas junto ao Registro de 

Imóveis para viabilizar a regularização’’, entretanto ‘’tendo em vista a complexidade 

do processo de regularização e a dificuldade de conseguir mais recursos para o 

projeto, não há como informar uma data para sua conclusão’’ (SOUZA, 2016, p.166). 

O resultado deste processo de regularização fundiária dos lotes da Vila será abordado 

futuramente com foco no Morro do Sabão. 

 

Portanto, conclui-se que, apesar de bem intencionada e solução em parte de 

questões relacionadas à habitabilidade dos moradores, a intervenção não abrangeu a 

dimensão necessária para urbanizar, de fato, as favelas do Parolin. Os problemas 

relacionados ao saneamento (resíduos sólidos nos lotes e condição do rio Vila Guaíra) 

mostram-se em evidência uma vez que as soluções apresentadas não tiveram uma 

abordagem mais complexa que resolvesse a questão. De acordo com Souza (2016): 

 

O fato é que pouco se investiu na infraestrutura no assentamento. A 

intervenção privilegiou, até o momento, a construção das unidades 

habitacionais e muito pouco na urbanização efetiva da área (...) boa parte das 

vias não recebeu nova pavimentação (...), bem como ainda não houve a 

complementação das redes de esgotamento sanitário e drenagem urbana. 

(SOUZA, 2016 p.173 e 174). 

 

Sendo assim, os próximos capítulos abordarão o recorte espacial (Morro do 

Sabão) para o projeto de intervenção, suas condicionantes e demandas trazidas pelos 

moradores. 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DO MORRO DO SABÃO 

 

Como já localizado anteriormente, o Morro do Sabão é a comunidade mais ao 

norte da vila, estando a apenas três (3) quadras da Avenida Presidente Kennedy, uma 

das principais da cidade que corta a regional Portão e limita diversos bairros.  
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Para esta caracterização, serão levados em conta a totalidade da área de 

atuação em confronto com os equipamentos públicos mais próximos e de interesse 

para a população residente e outros mapeamentos; dados socioeconômicos dos 

moradores da vila (COHAB, 2007) e especificamente do Morro do Sabão (TETO, 

2016); e entrevista com moradores que trabalham com reciclagem na comunidade. 

Lembrando que denominaremos aqui a poligonal como Morro do Sabão, 

entretanto a limitação física na realidade não existe, uma vez que este nome é 

baseado no conhecimento e apropriação dos moradores locais e a ideia de onde 

começa e onde termina a comunidade é muito subjetiva. 

 

3.4.1. Delimitação da Poligonal 

 

A poligonal escolhida abrange 7 quadras situadas no Morro do Sabão, sendo 

definida por alguns pontos de confluência que não necessariamente a delimitam, em 

função da ocupação acontecer em miolos de quadra a norte, nordeste e sudoeste. As 

confluências gerais são entre o Rio Vila Guaíra e a Rua Augusto de Mari à noroeste; 

Ruas João Parolin e Gastão Poplade a norte; Ruas Professor Rubens Elke Braga e 

Montese mais ao sul; até o encontro da Rua Padre Isaías de Andrade com a Rua 

Chanceler Lauro Muller, esta que faz toda a limitação sul da poligonal; sendo que a 

leste se dá pelo próprio Rio Vila Guaíra. 

 

Esta área foi definida tomando por base também os parâmetros legais que 

incidem na ocupação. A área, bem como toda as ocupações do bairro Parolin, apesar 

de estarem inseridas pelo zoneamento da cidade de Curitiba como Zona Residencial 

3 (ZR3) pela lei nº 9.800 de 2000, foram enquadradas em 2007 na lei complementar 

nº 12.450 como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). Contudo, através da 

sobreposição dos terrenos indicados pelas suas inscrições fiscais na lei 12.450 e o 

loteamento municipal da cidade de Curitiba, percebemos - como apresentado no 

mapa 6 - que todos os terrenos abrangidos pela poligonal de estudo são 

caracterizados como ZEIS. 
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Mapa 6 - Terrenos indicados na Lei Municipal 12.450/2007 como ZEIS inseridos na poligonal definida. 
Fonte: Google Earth (2014) com sobreposição da planta cadastral, IPPUC (2017). Editado pela autora 

(2017) 

 

No que tange à regularização desta área, como já citado no item 3.3.6., nos 

projetos de urbanização da Vila Parolin estavam incluídas as regularizações dos 

terrenos inseridos nos assentamentos, conforme o loteamento cadastral da cidade de 

Curitiba. Entretanto, podemos observar que seria necessário um redesenho destes 

lotes, uma vez que eles não são condizentes com a ocupação feita e muitas vezes já 

consolidada nessas áreas. Como pode ser visto na figura 9 (com recorte específico 

para o Morro do Sabão), muitos deles foram adquiridos pela COHAB-CT para 

construção de habitações populares e outros estão em processo de regularização 

fundiária. 
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Figura 9 - Situação legal dos terrenos do Morro do Sabão. 

Fonte: COHAB-CT, 2014. Editado pela autora (2017). 

 

3.4.2. Análise do perímetro estudado por mapeamento  

 

Através do mapeamento da área com temáticas já estabelecidas, foi possível 

executar um melhor reconhecimento sob aspectos físicos, gerando informações que 

nos auxiliarão a traçar uma melhor solução para as problemática identificadas, além 

os locais apropriados para sua aplicação nas diretrizes projetuais. É importante 

ressaltar que os levantamentos executados foram feitos com base em imagens de 

satélite (pelo software Google Earth23), levantamentos anteriores e visitas a campo; 

                                                
23 Apesar da plataforma nos fornecer imagens do local em diversas datas, para levantamentos 
estimativos e de ocupação de área foram consideradas imagens que datam de 16 de fevereiro de 2017. 
Contudo, como base ilustrativa dos mapas a serem apresentados, foram utilizadas imagens que datam 
de 09 de maio de 2014 pela grande nitidez que apresentam. 
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entretanto pelo dinamismo do local e inacessibilidade em muitos pontos, devemos 

considerar os dados a serem apresentados apenas com efeito estimativo.  

 Por se tratar de um espaço correspondente a 65100 metros quadrados e com 

constantes alterações do espaço físico - uma vez que certas quadras sofreram uma 

grande mudança em questão de três anos por exemplo - optamos por ‘’congelar’’ o 

cenário retratado pelo levantamento. Posteriormente, ao trazermos alguns pontos de 

interesse para intervenção deste projeto, serão levantados dados mais fieis com a 

realidade retratada por naturalmente exigir um quadro mais concreto de informações. 

 

Toda a área externa à poligonal é bem abastecida com vias de duplo sentido, 

entretanto a maioria é mal sinalizada e de caráter local - exceto a Rua Brigadeiro 

Franco, de configuração arterial. A caixa dessas vias varia entre 7 a 9 metros de 

largura, entretanto dentro da poligonal não existe um padrão para elas, apesar de 

estarem pavimentadas. A Rua Augusto de Mari é a única via pavimentada da área 

estudada que aparentemente surgiu como uma via informal (popularmente 

denominada como beco), em função da sua largura e a tipologia das casas a que dá 

acesso. A caixa das vias inseridas na poligonal não possuem sinalização mas na 

prática também funcionam com duplo sentido, apesar de sua estrutura geralmente 

não comportar apropriadamente este uso.  

 

 

Mapa 7 - Levantamento do sistema viário formal com arruamento, acessos informais e proximidades 

com linhas de transporte público. 
¹IPPUC, 2017. Todas as vias são pavimentadas com asfalto. 
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²Previsão com base em imagens de satélite. Não possuem pavimentação. 

Fonte: Google Earth (2014) com sobreposição de arruamento, IPPUC (2017). Editado pela autora 

(2017). 

 

A região analisada não é abastecida com linhas de ônibus, entretanto existem 

muitas opções em um raio de até 500 metros para linhas que atendem a região, se 

destinando ao centro da cidade e ao terminal mais próximo (Terminal Portão, que fica 

a 2,8 quilômetros de distância). As vielas informais identificadas no mapeamento não 

representam fielmente a realidade do espaço, contudo foram aqui identificadas as 

principais mesmo sabendo que há indícios de existirem mais algumas em todo o 

assentamento. Elas servem para acesso às residências e espaços informais de 

reciclagem no interior das quadras, e variam suas larguras, sendo a partir de 80 

centímetros a medida das mais estreitas. 

 

Tratando da densidade habitacional da área, faremos referência ao mapa 4 

apresentado no item 3.5., quando falávamos sobre o tema em toda a Vila Parolin. Com 

base nos valores apresentados, podemos identificar aproximadamente a quantidade 

de habitantes e domicílios inseridos especificamente no Morro do Sabão. O quadro 6 

elenca os valores por setor do IBGE (2010), com foco no perímetro específico da 

favela estudada por esta monografia. 

 

 

Quadro 6 – Dados dos setores censitários relativos ao Morro do Sabão. 

Fonte: Censo do IBGE, 2010, Editado pela autora (2017). 
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Com base nos índices coletados pelo IBGE em 2010, é possível perceber uma 

característica - típica das favelas brasileiras – identificada também no Morro do Sabão: 

uma densidade habitacional muito maior do que a cidade que a abriga, sendo que nesse 

caso é seis vezes maior do que a de Curitiba.  

Ilustrando estes dados, ao levantarmos os cheios e vazios da área, 

conseguimos visualizar primeiramente um alto adensamento das quadras em geral. 

Aquelas localizadas na rua Chanceler Lauro Muller são menos adensadas que as 

outras pela consolidação das edificações presentes no local. Em atuação da COHAB-

CT como já descrito anteriormente, foi realizada uma relocação das famílias que 

moravam ali e grande parcela das quadras permaneceram desocupadas até meados 

de 2014. Contudo, justamente pela não ocupação, estas porções foram invadidas 

novamente e se instalaram ali algumas residências. A tendência é de que haja um 

maior adensamento com o passar do tempo nessas quadras pela atratividade da 

ocupação como um todo, em função da sua localidade e déficit habitacional na cidade. 

No próximo tópico, referente aos dados socioeconômicos do Morro do Sabão, 

veremos em números a alta densidade do local. 

 

 

Mapa 8 - Levantamento de cheios e vazios da poligonal estudada. 
Fonte: Google Earth (2017). Editado pela autora (2017) 

 

 Analisando especificamente o uso dessas edificações, percebemos uma 

predominância residencial (270 unidades) e, posteriormente, muitas edificações 

dedicadas à triagem e comércio de materiais recicláveis (26 unidades). Outras 

atividades também foram destacadas como locais de comércio ou serviço e 
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instituições religiosas, pelo impacto nos fluxos e usos dentro da própria comunidade. 

Dentre as edificações de comércio e serviços, estas são majoritariamente 

relacionadas a abastecimento (mercearias, mini mercados, padarias e bares) e outras 

são de serviços gerais como consertos e reformas. Os comércios de mais destaque 

contudo, estão ligados à principal atividade de grande parte dos moradores, são 

relacionados a compra de sucata e materiais recicláveis em geral. 

 

 

Mapa 9 - Uso do solo das edificações abrangidas 
Fonte: Google Earth (2017). Editado pela autora (2017) 

 

Levando em consideração a hipsometria da região, a primeira impressão que 

temos é de grandes desníveis pelo espaço. As quadras mais próximas ao rio Vila 

Guaíra são notoriamente planas, em confronto com a declividade em toda a região 

nordeste e sudeste da poligonal. Esta abrupta diferença de nível na comunidade 

inclusive acabou gerando o nome da ocupação, que no conhecimento popular é em 

função das vias íngremes (Ruas João Parolin, Gastão Poplade, Montese e Chanceler 

Lauro Muller) e não asfaltadas antigamente parecerem ensaboadas, o que na verdade 

se dava pelo barro que as compunha.  De qualquer forma a declividade presente nas 

quadras justifica também a não racionalidade na implantação das casas, uma vez que 

a maioria delas vencem um alto desnível. 
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Mapa 10 - Hipsometria do Morro do Sabão 
Fonte: Google Earth (2017). Editado pela autora (2017). 

 

Ao observarmos os cortes (figuras 10, 11 e 12), conseguimos visualizar melhor 

a declividade vencida pelos moradores e automóveis que transitam pela região, 

muitas vezes gerando ângulos de mais de 45º, como é o caso da Rua Professor 

Rubens Elke Braga. 

 
Figura 10 - Corte setorial da Rua Montese 

 
Figura 11 - Corte setorial da Rua Professor Rubens Elke Braga 
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Figura 12 - Corte setorial da Rua João Parolin 

 

Em levantamento específico sobre as áreas verdes da região e os espaços com 

resíduos em espaços públicos fica evidente a dicotomia presente na poligonal. Apesar 

da relativa boa arborização, existem locais que acabam não resistindo ao mal uso dos 

residentes ao depositarem resíduos, contudo outros acabam preservados em função 

da declividade ou da presença de árvores de grande porte. Infelizmente, por não terem 

local apropriado para fazer a triagem dos resíduos coletados, muitos dos locais com 

potencial de área verde acabam sendo utilizados indevidamente pelos moradores. 

Esta prática causa, além de risco ambiental, problemas relacionados ao saneamento 

básico da área, uma vez que gera vetores de transmissão de doenças. 

Outro dado preocupante com relação ao Morro do Sabão é o rio que o limita. 

Atualmente estão sendo executadas obras pela Secretaria Municipal de Obras 

Públicas para controle de cheias24 há pelo menos dois anos. A área apresentava risco 

de alagamento, contudo a Prefeitura já está tomando suas providências através da 

implementação deste projeto. Todavia, para a execução, está sendo efetuado um 

desmatamento da mata ciliar do perímetro do rio, que será recuperada com o tempo 

de forma natural e se houver boa conservação por parte da população. 

                                                
24 A Prefeitura considera a obra ‘Controle de Cheias do Rio Pinheirinho’, que tem extensão de 8 
quilômetros, a maior de macrodrenagem já executada na cidade. Em 20 de setembro de 2017 a parcela 
referente ao bairro Parolin já tinha atingido 29,6% do total previsto (CURITIBA, 2017). 
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Mapa 11 - Levantamento de áreas verdes e áreas degradadas 
Fonte: Google Earth (2017). Editado pela autora (2017). 

 

 Podemos dizer que a área vem sendo bem atendida com os equipamentos 

públicos implementados nos últimos anos mais ao sul do ‘’bolsão’’, mais 

especificamente no entorno do assentamento Cidade de Deus. Contudo, no mapa 12 

destacamos alguns dos equipamentos mais básicos de uso recorrente dos moradores, 

sendo eles de ensino, saúde, lazer (no qual nos aprofundaremos em tópico específico 

sobre as entrevistas com moradores) e os centros de reciclagem mais utilizados e 

acessíveis à população. Para esta análise foram considerados apenas os principais e 

mais próximos equipamentos da favela do Morro do Sabão, baseados no mapa de 

equipamentos urbanos do IPPUC (julho/2017); e levantamentos em campo e no 

Google Maps pela autora, somados aos seus respectivos raios de influência. 

A região estudada é atendida diretamente por apenas um Centro de Educação 

Infantil (Nazareno) sendo que os demais (4) localizam-se um pouco mais afastados 

porém podem ser considerados de fácil acesso. Com relação aos demais ensinos, 

três escolas municipais (1º ao 9º ano) e quatro colégios estaduais de ensino médio 

atendem o perímetro. Falando da saúde, os moradores podem acessar duas 

Unidades de Saúde, a Vila Guaíra e a Parolin. Existem também outros equipamentos 

que dão assistência aos moradores, como o Armazém da Família Parolin, o CRAS 

Parolin (Centro de Referência de Assistência Social), CAPS Portão (Centro de 

Atendimento Psicossocial), o 13º Batalhão da Polícia Militar e o CEL Afonso Botelho 

(Centro de Esporte e Lazer). 
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Mapa 12 - Raios de Influência dos equipamentos púbicos e alguns dos espaços de reciclagem 

utilizados pelos catadores do Morro do Sabão. 

Fonte: IPPUC, 2017. Editado pela autora (2017). 
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3.4.3. Dados socioeconômicos do Morro do Sabão 

 

A caracterização socioeconômica da população em análise se baseará em 

dois diagnósticos específicos feitos na região de estudo. O primeiro, promovido pela 

COHAB-CT que serviu de base para o projeto, já apresentado no item 3.3.2.2, 

abrangendo todo o ‘’Bolsão’’ e totalizando 1.507 moradias cadastradas no ano de 

2006. Outro levantamento a ser considerado é o realizado pela ONG TETO, que atua 

no local desde 2016 e efetuou seus levantamentos separadamente em cada uma das 

comunidades da vila. A organização fez o diagnóstico do Morro do Sabão - onde 

trabalha atualmente - em fevereiro de 2016, abrangendo parte da totalidade de 

moradias localizadas no perímetro total da comunidade. Os dados adquiridos pelas 

duas instituições se complementam, apesar de haver uma diferença de 10 anos entre 

eles, o que representa que a condição destas pessoas não passou por uma 

significativa mudança. Além de que, enquanto a Companhia de Habitação preferiu 

promover um levantamento em toda a Vila Parolin para efetuar a sua atuação (já 

apresentada no item 3.3.5.), o TETO foi mais pontual na favela em análise por 

caracterizar seu modelo de atuação, que se dá progressivamente. 

 

O levantamento promovido pela COHAB-CT catalogou as informações 

relacionadas à renda, por cada casal titular. Assim sendo, 7,28% dos habitantes 

informaram não possuir renda; 6,52% recebem até R$200,00; 42,17%, a maioria, está 

entre R$200,00 e R$400,00 mensais; 36,62% possuem renda entre R$400,00 e 

R$1.050,00; e somente 6,59% recebem acima de R$1.050,00. Segundo o relatório, 

além de a grande maioria (92,57%) receber até três salários mínimos, a ‘’sua 

sobrevivência advém de atividades informais eventuais aliadas a benefícios sociais 

tais como bolsa família, auxílio alimentação, doações’’ (COHAB-CT; CURITIBA, 2007 

apud SOUZA, 2016). 

Através dos níveis de empregabilidade é possível constatar que o índice de 

pessoas com emprego formal é de 25,72% e o de autônomos sem previdência ou 

empregados sem registro em carteira, é de 40,63%, o que configura situação de 

vulnerabilidade. Já os que declararam estar sem remuneração - desemprego, trabalho 

eventual ou não trabalham - somam 25,65%, o que representa a realidade de 386 

moradores da vila. 
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Tratando da atividade específica da coleta de materiais recicláveis, 15% dos 

titulares responderam que trabalham na área, segundo o relatório da COHAB-CT. O 

levantamento aponta o impacto disso na comunidade uma vez que a maioria utiliza 

não só a própria moradia mas também os espaços disponíveis ao seu redor para 

armazenagem do material coletado. Contudo, o diagnóstico conclui que ‘’as ações e 

projetos de moradias devem contemplar esta atividade de renda, evitando que o 

espaço físico fique inadequado para seu desenvolvimento’’ (COHAB-CT; CURITIBA, 

2007, p. 34). 

 

O diagnóstico realizado pela Organização TETO, acontece com a aplicação 

de enquetes que abrangem questões relativas ao perfil demográfico, educação, 

trabalho, saúde, moradia e serviços básicos e das relações com a comunidade 

(NASCIMENTO, 2015). O evento Escutando Comunidades (ECO) acontece em local 

já predefinido pela organização e sua equipe de acompanhamento fixo na 

comunidade, sendo que a aplicação dessas enquetes acontece em duplas ou trios de 

voluntários previamente capacitados para sua aplicação. 

No mapa 12, demarcamos a abrangência do mapeamento em campo 

realizado pelo TETO em 2016, somando 84 habitações e, deste conjunto, a 

amostragem atingiu 284 moradores. A fração amostral do diagnóstico é de 32%25, se 

mostrando suficiente para a construção do cenário da realidade local devido à 

distribuição homogênea dos domicílios entrevistados no conjunto da ocupação. 

 

                                                
25 Em contagem para este trabalho foram identificadas aproximadamente 270 residências em toda a 
poligonal. 
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Mapa 13 - Mapa de levantamento da ONG TETO na área de intervenção com entrevistas aplicadas 

na ECO de 2016. 
Fonte: TETO, 2016. Editado pela autora (2017). 

 

Cabe ressaltar que as enquetes aplicadas aos moradores continham 

inúmeras opções para cada uma das perguntas feitas pelos voluntários que fizeram a 

entrevista, o que significa que, para um recorte mais específico, foram selecionadas 

as respostas mais relevantes para a presente pesquisa. 

Da amostragem total do levantamento, 53% dos indivíduos eram homens e 

47%, mulheres, e desta totalidade, metade se autodeclarou parda, 30% branca e 15% 

se identifica como de cor preta. Com relação à faixa etária, dividimos26 primeiramente 

em população economicamente ativa - entre 15 e 64 anos -, somando 58%, e 

população economicamente inativa (de 0 a 14 anos e mais de 65 anos), resultando 

em 42%. Analisando mais especificamente, as crianças e adolescentes somam a 

                                                
26 Seguindo similar divisão do IBGE 
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maior população da área, totalizando 38% com idade entre 0 e 14 anos; sendo que os 

jovens (entre 15 e 24 anos) representam 23%; adultos (25 a 64 anos) somam 35% e 

apenas 4% tem mais de 65 anos (TETO, 2016). 

A escolaridade é outro índice importante, uma vez que 70% dos entrevistados 

eram alfabetizados (lêem e escrevem) e 22% disseram que não liam nem escreviam. 

Quando questionados sobre o ‘’nível mais alto de educação completo’’, 39% disseram 

que frequentaram a escola até o 5º ano, enquanto apenas 7% tinham completado o 

ensino médio, além de que 18% disseram não possuir nenhum nível escolar. 

Com relação à fonte de renda, pouco mais da metade (54%) disse que 

trabalha, sendo que 73% destes está com carteira assinada e a maioria (70%) contou 

que ia a pé para o local de trabalho. Importante ressaltar também, que dos indivíduos 

entre 18 e 60 anos, 72% está trabalhando. Entretanto, ainda que exista uma boa 

parcela de população ativa economicamente, ao analisar a renda gerada com as 

atividades, os dados se mostram assustadores (gráfico 6). Do total de entrevistados, 

21% recebe até 110 reais por mês (⅛ de salário mínimo27) e muitos devem se 

enquadrar na linha da pobreza extrema, estabelecida pelo governo federal em 

R$77,00 per capita mensais. Dos demais, 21% recebe entre 110 e 440 reais, outros 

29% recebem entre R$440 e R$880 (um salário mínimo), e apenas 29% recebem mais 

de um salário mínimo; ou seja, 71% da população entrevistada totalizava uma renda 

de até 880 reais por mês. Das pessoas que disseram não trabalhar (46%), 17% não 

o fazia por não ter com quem deixar os filhos, 15% em função das tarefas do lar e 13% 

por doença ou deficiência. 

 

 

Gráfico 6 - Renda média dos moradores do Morro do Sabão. 

Fonte: TETO, 2016. Editado pela autora (2017) 

                                                
27 O salário mínimo adotado pelo levantamento é de R$880,00 
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No que tange à infraestrutura, 76% dos moradores disseram que suas casas 

era feitas predominantemente de madeira, enquanto 18%, em bloco (alvenaria). Dos 

moradores analisados do Morro do Sabão, 9% não possuem banheiro próprio e outros 

9% tem fossa, nome dado ao buraco feito no terreno para tal finalidade. Já os que 

possuem banheiro, dentro ou fora da casa propriamente dita, 52% ‘’canalizam’’ 

diretamente no córrego, sendo que apenas 30% dizem encaminhar corretamente o 

esgoto à rede.  

Com relação à água, apenas 19% disseram ter rede regular, enquanto os 

demais se utilizam de conexão irregular, mais conhecida como ‘’gato’’. Outro ‘’gato’’ 

comum é o de rede elétrica, que nesse quesito foi apontada por 87% dos moradores 

como fonte, e só 13% diziam pagar a conta para o serviço regularizado. Na relação 

com o lixo, 63% afirmou que o mesmo é coletado na frente da moradia, 32% leva os 

resíduos para um ponto da comunidade e 3% faz reciclagem dos materiais. 

 

O tempo de estabelecimento dessas pessoas na comunidade também 

confirma os estudos apresentados por Silva (2013) sobre o incremento das moradias 

informais em Curitiba e já citado em capítulos anteriores. Quando questionados sobre 

o ano de chegada ao Morro do Sabão, 4% afirmou estar lá desde antes de 1970. O 

gráfico 7 aponta os anos das chegadas dos moradores na região: 

 

Gráfico 7 - Anos em que as famílias se mudaram para o Morro do Sabão. 
Fonte: TETO, 2016. Editado pela autora (2017). 

 

Analisando estes índices, podemos relacionar com os estudos que 

Albuquerque (2007) e Silva (2012) em relação ao incremento das moradias informais 
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na linha do tempo da urbanização de Curitiba. Afinal, maior parte dos entrevistados 

chegou na comunidade na mesma época em que as ocupações irregulares da cidade 

sofreram um incremento aproximado de 35% nas suas moradias informais, o que 

representou 37% das famílias também do Morro do Sabão. Dentre as outras décadas, 

entre 1970 e 1990, 26% das famílias estavam se mudando para o Morro, refletindo o 

período de expansão das áreas irregulares que antecederam o aumento habitacional. 

Em contrapartida houve uma desaceleração entre 2001 e 2010, e uma forte retomada 

depois de 2010. Quando questionados sobre o principal motivo pelo qual a família 

havia se mudado para lá, 22% afirmou ser por falta de dinheiro para se manter em 

outro lugar, já outros 28% elencaram outros motivos incluindo ‘’sempre ter morado ali’’ 

(TETO, 2016). 

No relacionamento com a vizinhança, os moradores foram questionados 

sobre se ajudavam ou eram ajudados e de que forma isso se dava, seja 

financeiramente, com as tarefas de casa, apoio moral, necessidades básicas, entre 

outros. Dentre as respostas, 51% afirmou já ter recebido ajuda de outros vizinhos, 

enquanto 76% disse já ter ajudado de alguma forma qualquer pessoa da comunidade. 

Apesar da amostragem não representar uma relação muito boa entre os moradores, 

12% confirmou que gosta de se encontrar e conversar com outros moradores e 18% 

disse que tem ótimos amigos dentro da comunidade, o que indica pelo menos um 

pouco de confiança entre os habitantes do Morro do Sabão. 

Sobre a situação da comunidade em si, dentre os principais problemas 

destacados estão a sujeira e o lixo (19%), a falta de saneamento básico (14%), a falta 

de lazer (6%) e a regularização fundiária (7%). Já na pergunta sobre ‘’Como você acha 

que está a situação da sua comunidade em comparação a 2 anos atrás?’’ a maioria 

(53%) respondeu que está melhor, enquanto 38% disse estar igual e apenas 22%, 

pior. Estes últimos índices podem estar relacionados, entre outros fatores, com as 

obras de urbanização que o Morro vem recebendo nos últimos anos. 

 

Por fim, podemos concluir que a população em questão, apesar de bem 

localizada da capital paranaense, não possui indicadores condizentes com a cidade 

em que está inserida. Os moradores do Morro do Sabão apresentam índices análogos 

à realidade da maioria das favelas brasileiras, mesmo que abrigada pela ‘’Cidade-

Modelo’’. Em suma, são indivíduos em clara situação de pobreza, considerando que 
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a maioria sobrevive com menos de um salário mínimo por mês, adquirindo renda das 

mais diversas maneiras. A reciclagem de resíduos, fonte de renda de uma boa 

parcela, acaba agravando a situação espacial da região uma vez que marca 

negativamente a imagem e o ambiente da região, que se torna muito insalubre, 

comprometendo a saúde de todos. A infraestrutura precária não atende as pessoas 

que moram a menos de três quilômetros do centro da cidade fazendo com que os 

moradores tenham que tomar medidas alternativas para permanecerem em uma das 

ocupações mais antigas de Curitiba. 

3.4.4. A realidade dos moradores que trabalham com a reciclagem doméstica 

 

Para compreender de forma prática a situação dos moradores do Morro do 

Sabão, foram feitas entrevistas com seis indivíduos com idades entre 28 e 60 anos de 

diferentes pontos da comunidade, que trabalham com reciclagem. Vale ressaltar que 

a população que se ocupa com tal atividade tem uma alta representatividade (20%), 

não só em quantidade de indivíduos mas também no impacto ambiental gerado na 

poligonal, já apresentado no capítulo referente ao mapeamento da área.  

As seis entrevistas foram feitas pela autora com apoio e auxílio de voluntários 

do TETO no dia 16 de outubro de 2017, sendo focadas nos moradores que haviam 

construído suas casas (em conjunto com a organização) no fim de semana anterior, e 

estavam em processo de pintura no momento. Todos responderam prontamente às 

perguntas aplicadas em tom de conversa e que procuravam respostas relacionadas 

ao manejo dos resíduos na comunidade, relação da casa e da família com a atividade 

e formas de lazer em espaços públicos nas proximidades. O formulário aplicado nas 

entrevistas estão no Anexo A desta monografia, uma vez que foi aplicado com 

perguntas abertas, buscando que o entrevistado relatasse o seu modo de vida e se 

sentisse confortável para responder às questões. 

Primeiramente, todos foram questionados sobre como era realizada a logística 

do material diariamente, da coleta até o mesmo chegar às suas casas; e se faziam 

isso sozinhos ou acompanhados de integrantes da família ou colegas de trabalho. As 

respostas foram quase unânimes com relação ao trabalho em conjunto e em família - 

exceto um indivíduo que trabalhava em uma empresa que comprava materiais 

(relacionados ao vidro) já triados por cooperativa. Os familiares envolvidos na 

atividade eram sempre de parentesco direto, ou seja, pais, cônjuges e filhos/as.  
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Tratando da logística em si, a narrativa era sempre muito parecida, nos casos 

das famílias que saíam para coletar o material na rua. Depois de recolher tudo que 

encontrassem que pudesse ser reciclado, abasteciam seus carrinhos e levavam tudo 

para a residência – no caso um pedaço do próprio terreno que servia de ‘’depósito’’ – 

para depois ser realizada a triagem, no ‘’quintal’’ ou dentro de casa. Quanto à 

organização também não haviam muitas diferenças entre os casos, uma vez que ou 

todos os integrantes iam às ruas coletar e depois todos realizavam a triagem; ou 

enquanto um ou mais realizava a coleta, outros executavam a triagem em casa. A 

triagem descrita sempre citava materiais como papéis (branco, papelão, cartolina), 

garrafas PET, plástico (PC28, cristal, sacolas plásticas, leitoso), garrafas de vidro e até 

ferro. 

Ao serem questionados sobre como era realizada a venda do material 

separado, os relatos variavam. Em alguns casos, eles acionavam um comprador já 

fixo (três entrevistados citaram o senhor ‘’Rubs’’) que vai de caminhão até a sua 

residência para buscar o material já separado e levar para o seu galpão. Em outros 

casos o próprio entrevistado levava o material até o local da venda, com o seu 

carrinho. Quanto à frequência em que ocorre a venda do material, todos responderam 

que não era fixo, mas geralmente uma vez por semana ou no máximo quinzenalmente. 

Quando questionados sobre o que faziam com os resíduos que não podiam ser 

recicláveis, todos responderam que armazenavam em sacolas ou até em tambores e 

deixavam na via para coleta municipal que atende a região diariamente.  

A maioria afirmou que a atividade é o que garante a fonte de renda mensal da 

família, uma vez que muitos não conseguiam arranjar empregos formais. Uma 

entrevistada relatou que já tinha tentado muitos empregos diferentes mas nunca 

conseguia se manter; outro entrevistado disse que o trabalho com a reciclagem era 

muito provisório, uma vez que queria muito conseguir um emprego para assegurar a 

sua segurança e o amparo legal que qualquer profissional com carteira assinada tem; 

já outra disse que o marido realizava trabalhos pontuais (bicos) que garantiam uma 

renda extra para a família, apesar da reciclagem continuar sendo a renda principal. 

Direcionando as perguntas para as cooperativas relacionadas à Prefeitura 

(EcoCidadão) da região, todos sabiam da existência de pelo menos uma das duas 

sedes presentes no entorno da comunidade. Ao se questionar como os entrevistados 

                                                
28 Policarbonato. Tem aplicação em CD’s, garrafas, divisórias, etc. 
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achavam como elas funcionavam, as respostas giravam em torno de que todos 

levavam os materiais coletados individualmente para o galpão e lá era realizada a 

triagem coletivamente. No fim de todo o processo e depois da venda, o lucro era 

dividido entre todos. Uma entrevistada ressaltou ainda a segurança dos trabalhadores 

no local, uma vez que os trabalhadores usavam uniformes e equipamentos de 

proteção individual (EPIs). Dois entrevistados citaram que trabalhar em um local assim 

seria melhor por não trazerem os resíduos para casa. Todos responderam que 

gostariam de trabalhar em cooperativas, mas que não sabiam exatamente como 

participar ou já haviam tentado mas não haviam vagas, inclusive uma entrevistada 

disse que estava na fila de espera e acreditava que mais algumas dezenas também 

integrariam a lista. 

 

A última pergunta feita aos entrevistados era sobre os espaços de lazer na 

comunidade. Como já citado no capítulo 3.3.1., que fala sobre a formação do bairro, 

existem pouquíssimas áreas de lazer ou apenas áreas verdes relevantes em todo o 

Parolin. Com isso, são poucas as opções dos moradores da própria comunidade, uma 

vez que é comum ver as crianças brincando nas ruas ou em terrenos degradados. 

Contudo a questão ‘’onde você costuma encontrar seus amigos ou levar as crianças 

no tempo livre?’’ cinco dos seis moradores responderam que era a ‘’Praça dos 

Pinheiros’’ (Praça Bento Munhoz da Rocha) localizado no bairro Guaíra, e que ficava 

a aproximadamente vinte minutos a pé. Outra entrevistada disse que além dessa 

opção também os levava à ‘’Praça do Atlético’’ (Praça Afonso Botelho) mas que era 

mais longe, levando quase uma hora para chegar com as crianças pequenas. 

 

As entrevistas realizadas para este item são de grande importância para o 

desenvolvimento das intervenções pensadas neste trabalho, uma vez que trouxe 

dados diretamente do público a ser atendido e capturou problemas reais vividos por 

moradores e trabalhadores da reciclagem. Além disso, para a realização das 

perguntas, foi necessária a presença física no local e muitas vezes na residência 

destes moradores, o que também foi proveitoso, pois pode-se visualizar de outros 

pontos de vista (de dentro pra fora das quadras) e outros potenciais físicos e 

comunitários que podem ser explorados. 
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Confrontando os dados levantados nas entrevistas com os diagnósticos da 

COHAB-CT e do TETO, percebemos primeiramente a importância da coleta in loco, 

através de levantamentos em campo, considerando a grande dinâmica que as 

ocupações apresentam (com entrada e saída de moradores e barracos) mas que, em 

geral apresentam um perfil similar. No caso da COHAB-CT, a prioridade era 

desenvolver um diagnóstico mais abrangente para posterior ação integral em toda a 

Vila Parolin. Desta forma, se esboçou um panorama quantitativo dos moradores e das 

necessidades deles, entretanto a ação acabou sendo pontual e voltada às habitações 

de interesse social. As soluções resolveram parcialmente problemas como 

infraestrutura de vias, novos equipamentos públicos e processos de regularização 

fundiária, além de reassentamento de muitas famílias em habitações mais dignas; 

todavia a reocupação constante não permite uma evolução deste cenário. 

Já a atuação do TETO, desde o levantamento dos dados in loco com uso de 

voluntários, até a concretização das soluções para moradia e para os assentamentos; 

é aplicada de forma pontual desde o princípio e com relação direta e íntima com os 

moradores. Isso se reflete em um diagnóstico um pouco mais qualitativo para o 

traçado das soluções, que devem ser pensadas e executadas com a participação 

obrigatória dos residentes. 

Ainda que existam algumas divergências no modo como são adquiridas as 

informações sobre o Morro do Sabão, vale ressaltar que ambas são complementares 

e fundamentais por apresentar dois lados da mesma moeda: a parte oficial, 

governamental e burocrática; com outra mais prática e sem amarras para se envolver 

com a favela e aplicar soluções pontuais e que instigam a autogestão comunitária. 

Equilibrar estas duas vertentes para o desenvolvimento de propostas no campo 

urbanístico e arquitetônico se mostra fundamental para atuação no Moro do Sabão. 
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4. ESTUDOS DE CASO 

4.1. CANTINHO DO CÉU – SÃO PAULO 

 

O Parque Cantinho do Céu foi selecionado para análise por se tratar de um dos 

projetos mais impactantes ambiental e espacialmente em favela da cidade de São 

Paulo, trazendo espaços diversos de lazer para os moradores; aliando qualidade de 

projeto ao compromisso social. Serão destacadas as intervenções relacionadas aos 

espaços públicos, linguagem projetual e soluções aplicadas a problemas que foram 

identificados também no perímetro analisado por este trabalho. 

O Parque está localizado no extremo sul da cidade, no distrito de Grajaú, nas 

margens da represa Billings. A intervenção abrangeu o complexo Cantinho do Céu, 

que compreende o Residencial dos Lagos, Cantinho do Céu e Jardim Gaivotas. A 

comunidade, cerca de 10 mil famílias, ocupa uma área de cerca de 1.500.000 m² com 

moradias precárias e carência de infraestrutura básica. 

 

 

Figura 13 - Foto aérea do Complexo após a finalização da primeira etapa 

Fonte: Fábio Knoll/ArchDaily, 2013. 

 

A urbanização da área teve seu início em 2008, por meio do Programa 

Mananciais sendo concluída no final de 2012, beneficiando quase 11 mil famílias. 

Além de toda a infraestrutura, como pavimentação, instalação de redes de água, 

esgoto e drenagem, o projeto previa também um parque linear de 7 km de extensão. 

Já foram concluídos 1.500 metros, com quadras de vôlei, futebol de areia e grama 

sintética, academia ao ar livre, playground, pista de skate, praça, estacionamento e 

três decks em madeira, sendo um flutuante. 

http://www.archdaily.com.br/br/photographer/fabio-knoll
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Para implementação do parque foi cogitado primeiramente um remanejo das 

famílias da área, por se encontrarem em Área de Preservação Permanente, ação que 

foi revertida em função da consolidação da ocupação. Assim, foi delimitada para a 

intervenção os loteamentos referentes a todo o complexo do Cantinho do Céu, sendo 

que a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) firmou um acordo com o Ministério 

Público e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente definindo ações para a recuperação 

da área, urbanística e ambientalmente, sem remover parcela significativa da 

população. Contudo, foram removidas apenas as moradias localizadas em áreas de 

risco geotécnico e que estivessem comprometendo a qualidade da água da represa 

Billings. 

 

O primeiro passo para a concepção foi o desenvolvimento - pelo consórcio 

JNS–HagaPlan, responsável pelo gerenciamento do Programa Mananciais - de um 

projeto básico com foco na implementação de infraestrutura de saneamento 

ambiental, melhoria da acessibilidade mediante readequação do sistema viário, 

melhoria de acessos, e implantação de um parque de 7 km junto à represa Billings. 

Para tanto, foram feitos estudos e diagnóstico atual da área; propostas de soluções e 

diretrizes na elaboração de projetos e obras; e um projeto de adequação urbanística, 

habitacional e ambiental da área. 

Foi previsto também um planejamento social integrado ao projeto e ao 

planejamento das obras, devido à complexidade social da área e as previsões de 

remoções, portanto a primeira medida foi o contato dos moradores com os assistentes 

sociais, antes da realização de qualquer obra. 

Após a licitação pública promovida pela Sehab foi contratado – pelo vencedor, 

o Consórcio Schahin Engenharia e Carioca Christiani Nielsen Engenharia – o 

Escritório Boldarini Arquitetura e Urbanismo para o desenvolvimento do projeto 

executivo do parque. Com o projeto básico já realizado, o escritório iniciou então o 

desenvolvimento do projeto simultaneamente ao início das obras, uma vez que esta 

metodologia foi justificada pela dificuldade de conhecimento prévio do terreno – já que 

a ocupação desordenada impossibilitava a definição da topografia. 

Este trabalho concomitante possibilitou, assim, um aprimoramento das 

escolhas de projeto e ainda que a própria comunidade participasse das escolhas de 

projeto, de modo que suas sugestões foram sendo inseridas com o decorrer da obra. 
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O projeto completo foi dividido em algumas fases (figura 14), em função não só das 

diferenças entre o levantamento planialtimétrico e a situação dos terrenos após a 

remoção, mas também por ajustes do cronograma financeiro e as aprovações de cada 

etapa junto aos órgãos públicos competentes. 

 

 

Figura 14 - Etapas do projeto de implementação do parque Cantinho do Céu 
Fonte: Boldarini Arquitetura/ArchDaily, 2013 

 

Uma das diretrizes do projeto era voltar as moradias para o reservatório e 

revelar a natureza à sua frente, valorizando a paisagem e a comunidade. O programa 

funcional do parque associa usos de recreação e lazer à preservação da margem com 

a manutenção e reconstituição de espécies vegetais nativas, evitando o assoreamento 

da represa e promovendo a qualidade de vida dos moradores. 

O projeto considerou prioritariamente as condições topográficas, acessibilidade 

e a articulação com as obras de urbanização em curso, prevendo ainda manutenção 

e a reconstituição de espécies vegetais nativas e articulação das vias principais de 

acesso à área residencial. Como a permeabilidade do solo é uma premissa em 

projetos nas áreas de mananciais, a escolha do piso para o sistema viário leva em 

conta o tipo de tráfego definido, utilizando pisos permeáveis (Figura 15) em áreas de 

circulação de pedestres e o piso intertravado onde há circulação de automóveis. A 

intervenção ainda contemplou a coleta e o afastamento do esgoto sanitário, o sistema 

de drenagem e a consolidação geotécnica (Figura 16). 
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Figura 15 - Foto da orla com piso permeável e desníveis vencidos através de rampas 
Fonte: Fábio Knoll/ArchDaily, 2013. 

 

Figura 16 - Corte esquemático de um dos trechos, demonstrando desníveis e focos de captação de 

águas pluviais. 
Fonte: Soluções para Cidades, [2014]. 

 

Visando um melhor manejo sustentável das águas e para adaptar as antigas 

vielas à urbanização proposta, foi utilizado piso intertravado com inclinação para o 

centro nas vias, de forma que as águas pluviais escoem pelo meio da rua. Já nas vias 

com declividade acima de 15% a pavimentação foi executada em concreto armado. 

 

Ao fim das vias, praças configuram uma área de transição entre a moradia e o 

parque, o privado e o público. No parque, patamares gramados recebem a água que 

escorreu naturalmente pela via de forma a favorecer a infiltração, e o excedente vai 

sendo lançado à represa naturalmente ou segue para os dispositivos de canalização 

subterrânea. Do projeto já implementado pela fase 1 (2011), alguns dos espaços 

instalados, como pode ser visto na figura 17, contemplam duas áreas infantis, uma 

pista de skate, um campo de futebol, mirante, praças, espaço próprio para 

desenvolvimento de atividades como capoeira e dança de rua, área de pingue pongue, 

academia da terceira idade, ciclovia, área de estar e um deck. Outros trechos já 

concretizados apresentam também uma cancha de areia e um cinema ao ar livre. 

http://www.archdaily.com.br/br/photographer/fabio-knoll
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Figura 17 - Setorização em planta de parte do projeto de intervenção, com destaque para os espaços 

públicos.  

Fonte: Soluções para Cidades, [2014]. 

 

A partir de critérios técnicos, foram previstas de 20 a 30% das remoções em 

função da impossibilidade de implantação do esgoto sanitário, liberação das linhas de 

drenagem, complementação do sistema viário e supressão de áreas de risco. Com 

esta medida, foi conformada uma área de aproximadamente 7 quilômetros de 

extensão - onde todo o parque linear foi desenvolvido - constituindo não só um 

conjunto de espaços públicos abertos, mas também um espaço de transição entre a 

ocupação e o reservatório. 

 

Podemos observar através da figura 18a que, além desses espaços de lazer 

serem marcados por uma suavidade no tratamento, aproveitamento dos desníveis por 

escadarias – que ora se transformam em arquibancadas, visto na figura 18b – em 

composição com áreas permeáveis de grama baixa; a materialidade dos 

equipamentos urbanos também deve ser notada. Afinal, o concreto foi empregado na 

maioria das vezes nos banquinhos e mesas, além dos bancos perfurados, o que se 

mostra econômico e altamente durável, contando com a umidade e possibilidade de 

alagamento que a região apresenta. Outro destaque fica na utilização do piso 
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concregrama, que representa permeabilidade de alguns espaços e quebra o padrão 

do piso de concreto intertravado; e na utilização de postes altos para uma melhor 

iluminação de toda a área externa instalados nos gramados, de forma que não obstrui 

a passagem dos transeuntes. 

 

   

Figuras 18a e 18b - Fotografias de um dos espaços de convivência do Parque Cantinho do Céu, 

contemplando uma quadra de futebol de grama sintética 

Fonte: Adriano Vizoni/Folhapress, 2011. 

 

A linguagem arquitetônica e projetual também pode ser observada como um 

ponto forte da simplicidade e ao mesmo tempo riqueza que todo o parque apresenta 

(figura 19). Utilizam-se ângulos retos e através da definição de platôs pelos desníveis, 

são executadas rampas que os interligam e determinam a suavidade na resolução da 

topografia. Além disso, não são empregadas espécies vegetais de grande impacto, 

uma vez que predomina-se a utilização de gramíneas, algumas palmeiras em espaços 

maiores e árvores de porte mediano para alguns canteiros especificamente 

determinados. Tais decisões conferem um projeto elegante e passível de 

modificações dos próprios moradores, uma vez que alguns muros que acabam 

surgindo podem servir de cenário para realização de grafittis e lambes. 
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Figura 19 - Foto do espaço para cinema ao ar livre. Destaque para os platôs, materialidade e 

vegetação empregadas 
Fonte: Fábio Knoll/ArchDaily, 2013. 

 

Deste modo, cabe reconhecer o parque Cantinho do Céu como uma boa 

referência de projeto de qualificação urbana em área de risco. Além da otimização de 

um espaço com grande impacto ambiental, se recuperou e deram-se novos usos a 

uma área comum e que agora pode ser amplamente utilizada pela população 

residente no complexo, e também por visitantes de outros pontos da cidade. A 

metodologia aplicada para realização do projeto e da obra também pode ser 

considerado ponto fundamental -uma vez que estas ocupações são marcadas por um 

grande dinamismo e constante alteração - por observar de perto as condições reais 

do local a ser implementado.  

Além disso, a implementação de áreas de lazer comum para regiões de 

resguardo natural é considerada muito assertiva uma vez que dá utilidade coletiva a 

um espaço passível de má utilização pela instalação de edificações ou 

desenvolvimento de atividades potencialmente poluentes.  

As soluções apresentadas com uma linguagem arquitetônica leve e simples, e 

uso de vegetação pontual, mas com emprego de amplas áreas permeáveis, foram 

pontos destacados que servirão de referência para o projeto a ser desenvolvido na 

segunda etapa deste trabalho. 

http://www.archdaily.com.br/br/photographer/fabio-knoll
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4.2. ESPAÇO DE PAZ EM EL CHAMA - VENEZUELA  

Os ‘Espacios de Paz’ são protagonistas de uma espécie de concurso, criado 

como um genuíno exercício prático de desenho participativo29 no qual sua primeira 

edição (2014) contou com a participação de vinte coletivos latino-americanos de 

arquitetura em cidades da Venezuela. O foco dos projetos é atuar em comunidades 

de bairros dominados pela violência, pelo abandono escolar e delinquência, buscando 

converter espaços deteriorados e abandonados em espaços públicos de paz 

autoconstruídos (ARCHDAILY, 2015).  

 
‘’ Através da transformação dos espaços utilizados, como terrenos vazios e 

áreas de lixão não regulamentadas, os projetos procuravam criar "dinâmicas 

sociais que convidassem a novas formas de convivência e relações nas 

comunidades, transformando as categorias fundamentais que regem a vida 

cotidiana: o uso do tempo e do espaço". A participação da comunidade foi 

essencial para essa iniciativa’’ (dos arquitetos, 2014 apud ARCHDAILY, 

2014). 

 

A coordenação de todos os projetos ficou a cargo da oficina local PICO Estudio, 

com a tutoria de instituições públicas e sob a direção da Comissária Presidencial do 

Movimento pela Paz e Vida, Isis Ochoa. Em cada projeto, representantes de quatro 

coletivos jovens de arquitetura desenvolveram um processo de diálogo, pesquisa, 

desenho e finalmente, construção de um equipamento poliesportivo, social ou 

educativo que será administrado pela própria comunidade local. As cidades 

venezuelanas abrangidas nesta edição foram Caracas, Valencia, Mérida e Maracaibo, 

e o tempo de atuação dos coletivos em cada uma das comunidades foi entre cinco e 

seis semanas. 

Tratando da metodologia aplicada na oficina, a primeira semana é para uma 

pré-produção e planejamento das oficinas pontuais, as quatro semanas seguintes são 

para projetar e executar os projetos, e uma semana final serve para verificar os 

resultados. As equipes para cada projeto foram formadas por um grupo nacional e/ou 

uma união de dois grupos nacionais, além de outro grupo estrangeiro, além disso, 

participam também comunidades membros, estudantes, voluntários e instituições 

estatais envolvidas. A estratégia geral é baseada em ‘’ atos de acupuntura na estrutura 

                                                
29 O levantamento mais completo realizado sobre os projetos foi feito pelos editores Nicolás Valencia M. 

e José Tomás Franco, do sitio especializado em projetos de arquitetura e urbanismo em espanhol 

Plataforma Arquitectura; e traduzido por Camilla Sbeghen pelo sitio em português ArchDaily.com.br 
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urbana’’ representadas por intervenções focais em territórios específicos que são 

realmente subutilizados e que são, no entanto, pontos-chave para a dinâmica urbana 

tendo o potencial de transformar e consolidar seus arredores (ARCHELLO, 2014). 

Para efeito de análise como estudo de caso, foi selecionado apenas um dos 

projetos da edição de 2014 pela proximidade com a realidade dos terrenos encontrados 

para o presente trabalho, bem como a linguagem material e usos da edificação. 

 

El Chama é um bairro localizado nos arredores da cidade de La Carabobo, 

consolidado e marcado por uma paisagem andina, bem arborizada. Os coletivos 

participantes do projeto foram Abono Arquitectura (Venezuela), PICO Estudio 

(Venezuela) e a AXP Arquitectura Expandida (Colômbia e Espanha), que atuaram em 

um total de quatro semanas na comunidade. O desafio era intervir um terreno íngreme 

de 500 metros quadrados - no qual estava repleto de escombros e caracterizava 

situação clássica de resíduo urbano30 - permitindo ativar espaços públicos, arquiteturas 

e processos de forma flexível e progressiva (AXP, 2015).  

 

 

Figura 20 - Foto do terreno em El Chama antes da intervenção 
Fonte: AXP Arquitectura Expandida, 2015. 

 

Segundo um dos coletivos participantes – a AXP Arquitectura Expandida -, a 

solução desenvolvida foi a construção de plataformas interligadas que estão 

fisicamente relacionadas ao local de diferentes maneiras: ‘’escavadas, movidas, 

suportadas. Plataformas que se tornam espaço cênico, ponto de vista, creche 

                                                
30 ‘Resíduo urbano’ pode ser também considerado como ‘nesga de terreno’ mais popularmente 
conhecido em português, ou seja, um terreno reduzido dentre outros de grande extensão; sendo que 
no caso acaba por ser subutilizado. 
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ecológico, rota, paisagismo como vigia e permanecem’’.  O espaço serviria para os 

vizinhos poderem se encontrar, desenvolver oficinas e estabelecer vínculos com as 

áreas urbanas circundantes.  

 

Figura 21 - Esquematização do Programa del Proyecto 

Fonte: AXP Arquitectura Expandida, 2015. 

 

Para a estrutura, os suportes metálicos, a madeira nos revestimentos e as 

pedras dos rios foram utilizados como elementos ornamentais. No nível estratégico, 

somos inspirados pelas formas de organização progressiva da arquitetura popular para 

a construção de territórios: mais focada em apropriação gradual baseada em aspectos 

sociais e culturais do que em um design fechado. Para concretizar este pensamento, 

o sistema construtivo foi pensado não só em materialidade mas também na execução 

dos próprios moradores, que, mesmo guiados por profissionais, fizeram a maior parte 

do trabalho. 

 

   

Figuras 22a e 22b - Fotos da execução da estrutura pelos moradores da comunidade 

Fonte: AXP Arquitectura Expandida, 2015. 
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A intervenção em El Chama dá uso para espaço obsoleto e abandonado e traz 

muita simbologia a uma edificação aberta e aparentemente simples. Contudo, é a 

forma livre que permite a apropriação da comunidade principalmente no aspecto 

cultural (figura 23a) e em usos como confraternizações (figura 23b), caracterizando um 

espaço confortável e seguro. 

 

   

Figuras 23a e 23b - Evento cultural e Confraternização em El Chama. 

 Fonte: AXP Arquitectura Expandida, 2015. 

 

4.3. PARÂMETROS BÁSICOS PARA PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA 

(PEV) E CENTRAIS DE TRIAGEM 

 

Visto todo o contexto social à qual a poligonal está inserida, é inevitável falar do 

espaço urbano formado sem citar a condição dos terrenos abrangidos que possuem 

resíduos sólidos depositados. Através da análise já realizada por mapeamento e 

entrevistas com moradores que que se ocupam e tiram renda a partir da reciclagem, 

os presentes estudos de caso tratarão do assunto especificamente. Ou seja, serão 

apresentados modelos de locais apropriados para desenvolvimento da profissão, 

projetados de forma adequada e condizente com seu uso. A principal fonte desta 

pesquisa é a publicação “Sugestões para o Projeto dos Galpões e a Organização da 

Coleta Seletiva” do Ministério das Cidades (2008), que traz parâmetros base para a 

tipologia do projeto proposto. 

O documento em questão trata primeiramente da Lei 11.445 de 2007 (Lei do 

Saneamento)31, com artigo que define a inserção de coleta seletiva com catadores 

                                                
31 Art. 57. O inciso XXVII do Art. 24 da Lei 8.666 passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 24. É dispensável a licitação: 
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associados, recebendo remuneração ‘’com base no trabalho realizado’’. Além disso, 

institui outros aspectos básicos para um modelo de Programa de Coleta Seletiva ‘’ (...) 

que poderá ser adaptada, se necessário, às condições específicas de cada localidade’’ 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008). Dentre estes aspectos, estão a estruturação da 

cidade em Setores de Coleta Seletiva - visando ‘’obter o envolvimento da população, 

possibilitar a institucionalização da presença dos catadores’’32 e abrangendo diversos 

agentes públicos (como agentes de saúde, de controle de vetores e vigilância sanitária) 

– e um envolvimento planejado rua por rua, moradia por moradia.  

No plano: 

Os catadores se responsabilizam pela cobertura sistemática dos setores sob 
sua responsabilidade utilizando equipamentos de coleta e transporte 
simplificados. A acumulação dos materiais se realiza em instalações ou pátios 
no centro da região setorizada ou ainda nos Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs) destinados aos resíduos da construção civil e resíduos volumosos 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008). 
 

 
Figura 24 - Esquematização de um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 

Fonte: Ministério das Cidades, 2008. 

 

Depois de concentrados, apenas a partir desta etapa os resíduos seriam 

transportados por meio de caminhões para um galpão de triagem, o que eliminaria o 

custo de equipamentos pesados na coleta porta a porta. Desta forma, ‘’com a 

combinação adequada do transporte feito pelos catadores e por caminhões que se 

obtém o menor custo de transporte por tonelada (...)’’, uma vez que os custos de um 

                                                
XXVII – na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações 
ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 
público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as 
normas técnicas, ambientais e de saúde pública (BRASIL, 2007). 
32 ‘’Desta forma, os catadores passam a exercer o papel de agentes da limpeza pública local, sua 

atividade deixa de ser espontânea e passa a ser sistemática e planejada (...)’’. (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2008) 
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caminhão em operação é relativamente alto. Assim, conseguindo o apoio dos 

catadores em sua capacidade de reunir carga, o emprego de caminhões se resumiria 

apenas ao uso para transporte de cargas concentradas (MINISTERIO DAS CIDADES, 

2008). 

Estes PEVs são caracterizadas como Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs) 

de resíduos volumosos, sendo regulamentados pela ABNT NBR 15.112/2004 que fixa 

os requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação dessas áreas. A norma 

classifica os resíduos da construção civil33 e traz também alguns requisitos de 

implantação, que abrangem isolamento, identificação, equipamentos de segurança e 

sistemas de proteção ambiental. Além disso, a NBR 15.112 apresenta também 

algumas exigências com relação ao projeto e o projetista com as ‘’Condições gerais 

para projeto’’, e outras ‘’Condições de operação’’, que dizem respeito ao controle dos 

resíduos recebidos quanto à procedência, quantidade e qualidade. 

Já com relação aos galpões de triagem, o Ministério das Cidades (2008) sugere 

algumas diretrizes iniciais para o projeto, como objetivar um processo com baixo 

índice de rejeitos e definição de soluções de coleta de baixo custo e um projeto de 

galpão eficiente. Com isso, uma das primeiras decisões a serem tomadas é a adoção 

de esteira mecânica ou silo e mesas no processamento manual, para a estruturação 

do processo de triagem. Essa escolha definirá o porte do lugar, custos, número de 

pessoas, ritmo, capacidade de armazenamento na pré-triagem e a parcela de rejeitos 

que resultará do processo; como pode ser ilustrado no quadro 7: 

 

 

Quadro 7 - Seleção de alternativas: esteira de triagem versus silos e mesas de triagem 
Fonte: Ministério das Cidades, 2008. 

 

                                                
33 Em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307. 
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A publicação também trata de áreas estimadas e equipamentos previstos para 

cada metragem adotada, desde o pequeno, com 300 metros quadrados; passando 

pelo médio, com 600 m²; até o grande, com 1.200 m². Quanto à adoção dos 

equipamentos para cada porte de edificação, fica definido que para um galpão 

pequeno seriam necessárias no mínimo uma prensa enfardadeira vertical com 

capacidade para 20 toneladas, uma balança mecânica com capacidade para 1.000 kg 

e um carrinho plataforma com dois eixos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008). 

Com relação à organização da produção no galpão de triagem, é fundamental 

definir previamente o processo de trabalho a ser adotado, o que implica diretamente 

no fluxo dos materiais que serão processados. O layout da edificação (figura 25) deve 

contemplar, no mínimo, espaços para:  

1. Estocar o material a ser triado: etapa em que podem ser separados até 16 

tipos de materiais em tambores, “bags” e sacos pendurados próximos aos triadores; 

 2. Mesas de triagem: onde são retirados alguns tipos de materiais (papéis, 

plásticos, metais); 

3. Triagem secundária com baias em telas; 

4. Prensagem; e  

5. Estoque dos fardos.  

É preferível que, depois da última etapa, haja espaço suficiente para a entrada 

e saída de um caminhão para fazer o transporte final do produto.  
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Figura 25 - Setorização de um Galpão de Triagem em planta. 
Fonte: Ministério das Cidades, 2008. 

 

Quanto à organização dos espaços e volumes do galpão, a publicação 

recomenda planejar cuidadosamente os espaços e volumes adequados em função 

das condições de cada local e do fluxo de resíduos. Para tanto deve se prever: para 

os silos de recepção, um volume médio para vários dias de coleta; para as baias uma 

quantidade suficiente para armazenamento dos subtipos de material já triados; para o 

estoque para expedição, a capacidade semanal viabilizando expedição de cargas 

fechadas dos materiais mais comuns; e para estocagem de resíduos pesados como 

metal e vidro, prever espaços específicos como estantes próximos à expedição. 

A organização das equipes de trabalho devem ser consideradas em dois turnos 

diários e a quantidade de pessoas envolvidas na triagem vai depender diretamente do 

volume total de materiais a ser processado na instalação. Para a área de triagem – o 

elemento fundamental do galpão – deve se considerar o nível de segregação dos 

materiais34 (pensados no mercado a ser destinado) e como segregá-los. A publicação 

ressalta que os tambores utilizados no processo servem para a colocação dos 

materiais mais constantes, sendo que os menos constantes são inseridos em sacos 

                                                
34 Os mais comuns separados em galpões são: papel – branco, misto, revistas, jornais, acartonado e 
papelão; plástico – PET, plástico duro, plástico filme e PVC; metal – alumínio latas, alumínio perfis, 
cobre, ferrosos latas e ferrosos chapas; vidro – vasilhames, cacos e planos; e outros como Tetrapak, 
chapas de raio X e isopor. 
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pendurados (em tambores ou mesas) e que geralmente acontece uma retriagem dos 

metais e plásticos nos seus deslocamentos para as baias. As mesas de triagem são 

peças-chave para esta etapa, e sua configuração pode permitir mais triadores por 

unidade de área se executado como na figura 26: 

 

 

Figura 26 - Triagem em mesas transversais de madeira. 
Fonte: Ministério das Cidades, 2008. 

 

A topografia é outro fator determinante na organização interna do galpão, uma 

vez que, se instalada em terreno inclinado, pode determinar a definição das zonas de 

trabalho, como na figura 27. Quando instalados em terrenos planos, é recomendável 

a utilização de equipamentos leves e de pequeno porte - para elevação das ‘’bags’’ e 

movimentação de fardos com os materiais processados, por exemplo. 
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Figura 27 - Setorização de um Galpão de Triagem em função dos níveis do terreno. 

Fonte: Ministério das Cidades, 2008. 

 

Quanto à definição da estrutura da edificação, as alternativas mais comum são 

concreto armado e estruturas metálicas, sendo preferível a utilização de estruturas 

pré-moldadas ou pré-fabricadas por conferirem mais velocidade de construção e com 

preços atrativos. Para o projeto do galpão, é recomendável a utilização de pé direito 

mais alto para condições de conforto e para verticalizar a armazenagem dos materiais. 

Outra recomendação é a utilização de mezaninos sempre que possível para 

implantação de pequenos escritórios, sanitários, refeitório; para deixar o pavimento 

térreo livre no desenvolvimento das atividades de processamento e estocagem. 

Quando não for possível o mezanino, deve-se prever uma edificação anexa ao galpão 

para as instalações de apoio. 

Em quesitos de materialidade a publicação recomenda o fechamento em 

alvenaria, com blocos cerâmicos ou concreto, mesmo quando a estrutura for metálica, 

e atentando sempre a segurança a incêndio, uma vez que muitos materiais 

processados não resistem ao fogo. Para as aberturas, deve-se prever ventilação 

superior – e cruzada de preferência -, explorar o uso de sheds e superfícies brancas 

para redução da iluminação artificial e utilizar exaustores eólicos, sempre que possível 

possível. 
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4.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ESTUDOS DE CASO 

 

Este item foi criado para sobrepor as ideias presentes em cada projeto e como 

elas conversam entre si. Os estudos de caso foram selecionados em proximidade com 

os tipos de terrenos e de intervenção a serem projetados na poligonal em análise. 

No primeiro estudo, o Complexo Cantinho do Céu consiste na recuperação 

ambiental e urbana de um assentamento que ocupou as margens da represa. Para a 

execução do projeto foi necessário primeiramente o reassentamento das famílias em 

situação de risco, e depois o estudo da área remanescente que receberia a 

intervenção de um parque linear. 

Os pontos-chave deste projeto são o compromisso social associado à 

qualidade de projeto; respeito à realidade dos moradores e à configuração física do 

espaço; participação popular nas definições projetuais simultaneamente à obra; e 

comprometimento com a educação e recuperação ambiental. Assim, foram pensados 

em espaços dos mais diversos usos em prol principalmente dos jovens da ocupação, 

com foco em esportes, recreação e cultura; com suavidade paisagística e 

arquitetônica, vencendo desníveis através de rampas e materiais permeáveis. 

 

Já no segundo, o espaço de paz pensado para El Chama nasceu da 

necessidade de criar um lugar que gerasse dinâmicas sociais e convidasse os 

moradores a novas formas de convivência. O projeto, idealizado e executado em 5 

semanas também contou com relação direta dos moradores, que inclusive 

aprenderam técnicas construtivas durante o processo para realizarem a própria obra. 

A técnica de projetar, executar e gerir é muito eficaz quando se pretende relacionar e 

comprometer moradores de uma certa localidade, e que agora podem desenvolver 

atividades em conjunto, em um espaço pensado e feito por eles.  

Como qualidades identificadas no projeto estão a estrutura em duas 

plataformas junto com espaço de recreação - que parece simples em um primeiro 

momento mas se configura aberta para diversas possibilidades e usos –; e materiais 

simples como madeira e estrutura metálica, além das pedras de rio que conferem uma 

espécie de assinatura ao lugar, tornando-o único. Cabe ressaltar também a 

importância da cobertura, símbolo implícito de acolhimento e segurança, protegendo 

os usuários do sol e da chuva. 
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Por fim analisamos também os parâmetros construtivos e fluxograma das 

centrais de triagem de resíduos sólidos e os PEVs, que nos guiarão nos projetos 

relacionados ao trabalho de parcela dos moradores. Com este estudo de caso 

conseguimos compreender o processo da reciclagem através de suas etapas e da 

setorização necessária para conferir um bom uso da edificação. Compreendendo a 

forma como os trabalhadores usarão estes espaços o projeto deverá considerar o 

número de empregados, equipamentos utilizados e o volume de materiais recebidos 

e produzidos; além de espaços de apoio como refeitório, escritório, guarita e outros 

básicos como copa, depósito e sanitários, tudo em mezanino ou edifício anexo. 

Além disso, para a segurança do local, matéria prima e funcionários, o 

emprego de materiais resistentes ao fogo, além de ventilação cruzada, entrada e saída 

de grandes veículos e materialidade da estrutura geral também são essenciais no 

projeto de um centro de triagem. No caso dos PEVs, a atenção deve ser voltada ao 

fechamento do espaço, impermeabilidade do solo e setorização do fluxo de trabalho. 

 

 

Quadro 8 - Resumo dos Estudos de Caso 
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5. DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO 

 

Depois de analisarmos todos os conceitos envolvidos na formação das 

ocupações irregulares e como interferir para melhorias; o processo do trabalho dentro 

da reciclagem; identificarmos a fundo todo o processo de formação do Morro do Sabão 

em Curitiba e aproximarmos as suas dificuldades a alguns estudos de caso; 

definiremos neste capítulo algumas frentes para intervenções. 

Como ponto de partida, vale ressaltar primeiramente algumas premissas 

estabelecidas pela autora - que a acompanharam em todo o processo de coleta de 

dados e diagnóstico da população, e do espaço em estudo – que a nortearão para as 

soluções aplicadas aos problemas detectados. Para tanto, como o próprio título indica, 

dividiremos esta parte em duas abordagens: 1. Vida e 2. Trabalho. 

Nos próximos tópicos apresentaremos os possíveis locais de intervenção 

(mapa 14) considerando: declividade, atual uso, potencialidades, deficiências, 

condicionantes e fotos feitas em visitas da autora durante o mês de outubro de 2017. 

Além dos terrenos serão sugeridas, a nível preliminar, as possíveis intervenções para 

cada uma dessas áreas. Contudo, existem questões de cunho urbanístico que devem 

ser esclarecidos antes que possamos falar das intervenções em si. 

 

 

Mapa 14 - Espaços apontados para intervenções. 

Elaborado pela autora (2017). 
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5.1. A VIDA 

 

Para tratar especificamente da ‘’vida’’, iniciaremos respeitando o local e a 

história da população residente. Apesar da expressiva dinâmica em algumas quadras, 

como já fora citado anteriormente as primeiras famílias se instalaram na região há 

mais de sessenta anos, o que ilustra bem a expressão ‘pertencimento’ dessas 

pessoas no espaço. Depois de resistirem a tantas políticas de habitação social e 

apesar de algumas – últimas – terem representado uma certa melhoria para os 

moradores, não podemos negar a excelente localização da região, uma das 

características que geram a sua atratividade. Portanto quanto aos moradores serão 

evitadas ao máximo soluções que impliquem relocação de famílias em residências 

consolidadas. 

Contudo, percebemos que com a deficiência de espaços de lazer a qualidade 

da vida desses moradores (em especial as crianças e os jovens) se torna ainda pior – 

isso além de fatores como baixa renda, insalubridade e pouca escolaridade – sendo 

que os mesmos possuem entrosamento entre si e aproveitariam um espaço 

comunitário aberto. Outra abordagem para propiciar esta interação é também 

implementar pequenos espaços com equipamentos lúdicos para as crianças e áreas 

de estar em vazios subutilizados e passíveis de novas ocupações. Esta pode ser uma 

estratégia para melhorar a praticidade do espaço, evitando densificação. 

 

 

 Proposta: intervenções em terrenos degradados, subutilizados e não 

ocupados para implementação de equipamentos comunitários seguros para 

livre uso da comunidade e de fácil acesso aos moradores. Transformar estes 

espaços criando ambientes que favoreçam as interações comunitárias. 

Autogestão como forma de execução do projeto e que propicie a apropriação e 

manutenção a longo prazo. Através de cálculo estimativo levando em conta o 

diagnóstico com base em 84 residências da organização TETO, a população 

da comunidade será considerada como aproximadamente 912 moradores 

distribuídas em 270 moradias35. 

 

                                                
35 Identificadas em contagem realizada pela autora durante o mapeamento da área. 
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 Espaços36 em potencial: 

 

Espaço 1: Se encontra no confronto das ruas Professor Rubens Elke Braga e 

Gastão Poplade. Encontra-se abandonado há alguns anos, e aparentemente sofreu 

desmanche, restando apenas um ‘’térreo’’. Em posição central no Morro do Sabão, 

percebe-se que o mercado e bar no outro lado da rua tornam o local um nó e ponto 

de encontro dos moradores para as comemorações e confraternizações da 

comunidade. O terreno tem aproximadamente 100 m² (10 x 10 metros) e possui 

declividade mediana, uma vez que o terreno já foi ‘’nivelado’’ com a construção 

anterior.  

 

   

Figuras 28a e 28b - Fotos do espaço 1. 

Fonte: A autora (2017) 

 

Contando com uma localização marcante e do uso das ruas para interações 

comunitárias, para este espaço é cotado um equipamento comunitário aberto, 

verticalizado e com possíveis salas – para realização de mini cursos, palestras, etc. - 

e que sirva para encontros dos moradores e até eventos abertos à comunidade. A 

principal referência para este local é o Estudo de Caso 4.2. em El Chama, Venezuela.  

 

Espaço 2: Espaço desocupado há poucos anos, a área atualmente é 

remanescente das ocupações do entorno e atualmente serve apenas como acesso 

ao interior da quadra para as edificações. Aos poucos vem sendo novamente ocupada 

                                                
36 Não serão tratados como terrenos uma vez que estes locais não abrangem em totalidade os 
terrenos ao qual estão inseridos, muitas vezes por serem oriundos de parcelamento clandestino. Para 
consulta de parâmetros legais, foram analisadas todas as guias amarelas correspondentes conforme 
inscrições fiscais contidas na Lei Municipal nº12.450/2007. 
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por residências mas enquanto isso a área é degradada por resíduos depositados pelos 

moradores.  

 

   
Figuras 29a e 29b - Fotos do espaço 2. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Para fins de projeto, sua localização favorece a instalação de equipamentos 

recreativos, por manter as crianças mais afastadas da via e totaliza aproximadamente 

365 metros quadrados. É uma área que não apresenta muitos desníveis e está 

inserida em uma das quadras mais densas da poligonal, o que caracterizaria um 

‘’respiro’’ entre as edificações, além de ponto de encontro e acesso às demais casas 

pelos moradores. Assim, ela teria semelhante linguagem de paisagismo, calçamento 

ambientação que o espaço apresentado anteriormente. 

 

 

Espaço 3: Esta porção é, na realidade, toda a Rua Affonso Meissner Osório, 

limitada pelo Rio Vila Guaíra, que atualmente está passando pela maior obra de 

Controle de Cheias da cidade, como já citado no capítulo 3.6.2. A largura da via, que 

varia de 7 a 12 metros, tem caráter local e pode ser melhorada recebendo 

infraestrutura e integrando a obra que está sendo executada por meio de tratamento 

paisagístico. Para tanto, será pensado em espaço remanescente à estrutura da via, 

áreas permeáveis e com espaços que estimulem o convívio comunitário e promovam 

educação ambiental para os moradores. A área estimada para intervenção é de 2,7 

km² e sua extensão é de aproximadamente 200 metros. 
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Figuras 30a e 30b - Fotos do espaço 3 

Fonte: A autora, 2017. 

5.1.1. Programa de Necessidades  

 

Vai variar de acordo com o espaço a ser projetado e com as condições 

apresentadas pelo terreno. Em espaços abertos, como as praças e estruturas abertas, 

serão contemplados no mínimo áreas de estar bem iluminadas com bancos e 

equipamentos lúdicos para as crianças. Pelas metragens apresentadas pelos terrenos 

no interior da poligonal, cada um dos espaços terá tratamento específico para as 

finalidades pré-determinadas (confraternizações / cursos / recreação). No caso do 

parque linear junto ao Rio Vila Guaíra, será prevista uma caixa de via adequada à 

estrutura da mesma e da região, e a parte remanescente será destinada à 

recuperação ambiental aliada à áreas de uso comunitário e de lazer. 

 

5.2. O TRABALHO 

 

Falando do ‘’trabalho’’, foram levados em consideração espaços que já são 

utilizados para a prática da reciclagem, e serão aplicadas medidas que otimizem estes 

lugares e propiciem a integração do máximo de catadores possível. Uma vez que é a 

reciclagem a principal responsável por transformar negativamente a paisagem do 

Morro do Sabão, adequar as fatias já dedicadas aos resíduos sólidos pode ser um 

meio de solucionar este cenário. Considerando que tudo começa com o próprio 

carrinho do catador, evitar que este seja levado para casa com tudo o que foi coletado, 

sugere o começo de uma mudança no fluxo e na organização da comunidade. 

Posteriormente se estes resíduos ainda puderem ser depositados em local adequado 

e afastado da residência para depois serem triados, caracterizaria um avanço 
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contando que estes trabalhadores não precisariam conviver com todos os infortúnios 

relacionados aos resíduos dentro das suas residências.  

A aparente solução da região seriam as cooperativas, mas as duas instaladas 

nas proximidades não dão conta da quantidade de catadores das ocupações do 

Parolin, sendo que cada uma emprega apenas 25 funcionários. Entretanto estas 

concentram todo o material e força de trabalho em poucos galpões e, com isso, não 

proporcionam a entrada de mais catadores em função do espaço e da burocracia 

envolvida. 

Partindo desse pensamento, a proposta contempla a instalação de mais 

centrais de triagem (galpões), todavia muitos dos espaços identificados não 

comportariam adequadamente uma metragem mínima de galpão pequeno (300m²) ou 

não estão em posicionamento adequado para entrada e saída de veículos que a 

logística desta edificação envolveria. Assim, foram pensados nos Pontos de Entrega 

Voluntária, que seguem aproximadamente o mesmo modelo de trabalho que estes 

catadores já realizam domesticamente. Eles funcionariam não só como 

estacionamento de carrinhos, mas serviriam como um grande auxílio para o próprio 

galpão, uma vez que encaminhariam para eles materiais previamente triados e 

garantiriam a participação de mais trabalhadores no processo. O resultado seriam 

ruas e terrenos recuperados e residências mais ‘’saudáveis’’. 

 

 

 Proposta: implementação de Estações de Triagem, sendo duas com 

características de Ponto de Entrega Voluntária e um Centro de Triagem 

(galpão). Estas três intervenções visam: conter a demanda de resíduos sólidos 

trazidos pelos catadores para a comunidade e suas casas; transferir a 

reciclagem doméstica para locais apropriados e com aparatos de segurança 

para melhor execução da atividade; concentrar os carrinhos utilizados pelos 

trabalhadores nestes locais - o que representa uma divisão mais concreta entre 

trabalho e casa; abranger o máximo de catadores, propiciando a formação de 

associações e gerando mais lucro para todos.  

 

Considerando o levantamento realizado pela COHAB-CT em 2008, foram 

identificadas 310 famílias (das 1.507 residentes em todas as ocupações) que 

trabalhavam com a reciclagem, sendo que dessas, 198 faziam a atividade 
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domesticamente. Sendo assim, proporcionalmente podemos constatar que pelo 

menos 120 trabalhadores exercem o depósito e triagem dentro das suas casas e 

podem ser beneficiados de alguma forma pelas intervenções a serem projetadas. 

Contudo, sabemos pelo mesmo levantamento (COHAB-CT, 2008), que as duas 

cooperativas instaladas nos arredores da região analisada conta com apenas 25 

trabalhadores cada. Portanto, por mais que haja o intuito de solucionar a questão 

dentro do Morro do Sabão, já sabemos previamente que os espaços pensados não 

serão suficientes para suprir a demanda. 

 

 Espaços em potencial: 

 

Espaço 4: O lote em questão é acessado pela Rua Chanceler Lauro Muller e 

foi aparenta ter sido parcelado clandestinamente, apresentando frente de 45 metros 

no total - dividida entre 25 e 20 metros -; por 10 de profundidade (totalizando 450 m²). 

Estão sendo utilizados atualmente para depósito de resíduos sendo que um opera 

triagem, uma vez que existe um telheiro e alguns tambores (configuração que se 

aproxima a de um PEV). A região apresenta um declive considerável e está degradada 

pelo uso. 

 

  

Figuras 31a e 31b- Fotos do espaço 4. 

 Fonte: A autora, 2017. 

 

Para o projeto deste trabalho, a área possui vocação para se tornar uma 

estação de triagem, tanto pela localização quanto pelo uso atual que ela vem 

recebendo. 

 

Espaço 5: O último espaço detectado para intervenção já pratica a atividade 

da reciclagem em sua área, que totaliza 600 m² (20 x 30 metros). O local atualmente 
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é murado e conta com muita vegetação, o que na realidade são recomendações da 

NBR 15.112 para ATTs; além de apresentar uma configuração que também se 

assemelha à uma PEV. Entretanto, contando com a sua localização e porte, a ideia é 

transformar o local, na realidade, em uma central de triagem (galpão) pequena, que 

possa concentrar um maior número de trabalhadores e seja destinação também do 

material previamente separado nas Estações de Triagem. Este espaço conta com 

declive de 3 metros que pode ser aproveitado para a configuração do galpão e tem 

ótimo acesso pelas vias Rubens Elke Braga e Montese. 

 

 

Figura 32 - Fotos do espaço 5. 
Fonte: Google StreetView, 2014. 

 

A proposta de projeto pode representar uma oportunidade ao proprietário de 

melhorar o espaço através do seu uso já consolidado e conferir mais segurança e 

estrutura para a realização do processo. 

5.2.1. Programa de Necessidades 

 

Para central de triagem devem ser contempladas áreas para no mínimo: 

Estoque a ser triado conectado às mesas de triagem37 para triagem primária (como 

na figura 35), Triagem secundária com baias em tela terminando em espaço para 

prensagem, e por fim estocagem dos fardos já prensados. Estas atividades no térreo 

                                                
37 Foi definido o uso das mesas em detrimento das esteiras por poder comportar maior número de 
trabalhadores, maior estocagem na pré-triagem, não impor ritmo aos trabalhadores desta etapa e ser 
de custo bem mais atrativo, além de não depender de manutenção constante; como apresentado no 
quadro 7. 
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ainda devem contar com um depósito, guarita e áreas externas previstas para entrada 

e saída de caminhões (o que é otimizado pelo posicionamento do terreno em uma 

esquina) e estacionamento de carrinhos dos catadores. Para o mezanino ou anexo 

externo, devem ser projetados cozinha com refeitório, vestiário feminino, vestiário 

masculino e escritório para administração do galpão.  

Para as estações de triagem, devem ser contempladas áreas para no mínimo: 

edificação com guarita, banheiros, copa e depósito; região aberta setorizada para 

recebimento do material bruto38, baias para estocagem de materiais triados e 

caçambas para depósito de resíduos não recicláveis ou de outras classes. 

 

 

Figura 33 - Fachada do Ponto de Entrega Voluntária instalado no Jardim Satélite. 
Fonte: Prefeitura de São José dos Campos, 2011. 

 

Ressaltamos que as intervenções presentes nessas diretrizes são apenas um 

primeiro passo de medidas aplicáveis em todas as ocupações do Parolin. Entendendo 

que a profissão é popularizada em todo o perímetro da Vila Parolin, a instalação de 

estações e central de triagem pode ser ampliado em escala urbana, estabelecendo 

um forte rede entre profissionais em todo o bairro, no futuro. 

 

 

 

 

                                                
38 Serão triados apenas resíduos Classe B conforme NBR 15.112/2004 item 4.2. ‘’Resíduos 
recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e 
outros’’. 
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6. O PROJETO 

 

Partindo da análise proposta por esta monografia sobre o Morro do Sabão, 

além da identificação e aproveitamentos dos espaços livres do local, foram 

concebidos projetos partindo da realidade local, levando em consideração a 

planialtimetria dos terrenos, usos pelos moradores, fluxos e, principalmente respeito 

ao contexto atual da área. Para tanto, cabe ressaltar que uma das premissas da 

implementação desses espaços é o aproveitamento do que já existe, sem alterar 

drasticamente a configuração atual, nem relocação de domicílios ou moradores. 

Considerando o eixo VIDA, foi definido como partido a pipa, brinquedo leve e 

democrático, marca registrada das favelas brasileiras. Como pontos fortes aplicados 

na linguagem arquitetônica e paisagística, foram aplicados formas anguladas, cores 

vibrantes e estruturas tensionadas para coberturas.  

 

 

Figura 34 – Perspectiva geral da intervenção. 

Falando das intervenções em si, a primeira e de maior destaque foi o redesenho 

da Rua Affonso Carlos Meissner Osório, apresentado no último capítulo como Espaço 

3, em que o ponto de partida se deu com o próprio muro de contenção de cheias (em 

execução atualmente). Foram analisados os pontos críticos atualmente no perímetro 

(esquinas mal dimensionadas, falta de passagem secundária sobre o rio, etc), bem 

como potencialidades a serem aproveitadas (como espaços de apoio às lanchonetes, 

saída dos becos para a rua, etc). Assim, conciliando com a linguagem arquitetônica 

adotada, surgiram espaços que aproveitaram as poligonais com canteiros, áreas de 

estar e equipamentos lúdicos para o público em geral, formando um pequeno parque 

linear. 
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Figura 35 – Planta das intervenções na Rua 

Para a estrutura viária, foi considerada a adoção de uma via de mão única no 

trecho da intervenção - propiciando um melhor aproveitamento dos passeios 

remanescentes – sendo que a primeira porção seria elevada ao nível das calçadas 

para uma melhor conexão entre os dois lados e o pedestre e ciclista tomarem 

protagonismo em detrimento dos demais veículos. Outros destaques se dão com a 

construção de uma ponte que conecta os dois lados do rio e o redesenho e 

aproveitamento das esquinas. 

 

 

Figura 36a e 36b – Perspectivas de diferentes porções da rua 

 

Tratando dos outros dois espaços do eixo VIDA, pela proximidade e 

aproveitamento da linguagem adotada, foram projetados espaços coloridos, 

parcialmente cobertos e extremamente livres, de modo que os próprios moradores 

elejam os mais diversos usos em cada ocasião. Para o terreno do Espaço 1, um 

Pocket Park toma o lugar de um miolo de quadra vazio, que já serve como ponto de 

acesso e conexão entre os becos já existentes. Uma grande cobertura, tensionando 

3 malhas, brinca com a volumetria do espaço e a cor amarela facilmente ganha 

destaque em contraposição com o piso triangulado em roxo e tons de cinza, que 
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servem como um grande pátio para brincadeiras, jogos, montagem de feirinhas, festa 

ou confraternização, pista de skate, etc. 

 

Figura 37 – Perspectiva do Pocket Park 

 

Com relação ao último espaço do eixo, a esquina localizada no praticamente 

no coração do Morro do Sabão, o terreno foi ‘’desmontado’’ em vários degraus 

espaçados, o que gerou uma grande arquibancada informal. Mantendo as cores 

vibrantes e formatos angulados, dentre as alturas foram posicionadas rampas 

diagonais que vencem o desnível de 1,40 metro de forma suave e de acordo com a 

NBR 9050/2015. Além disso, é instalada uma estrutura tensionada de forma 

arredondada, que confere um melhor conforto acústico e ‘’fecha’’ a intervenção; e o 

muro de arrimo aos fundos e da casa ao lado são transformados em um grande painel 

de arte urbana. 

 

Figura 38 – Perspectiva interna do Miniauditório Aberto 
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Com relação ao eixo TRABALHO foram apresentadas propostas-modelo de 

implantação do que seria uma Estação de Triagem no espaço 5 e uma Central de 

triagem no espaço 4. Contudo, pelo curto prazo ofertado para o desenvolvimento 

desta etapa e pelo escopo do presente trabalho ser voltado ao urbanismo, arquitetura 

e paisagismo, para este eixo foram traçadas apenas diretrizes que moldariam a 

implementação destes espaços, prevendo setorização, dimensionamento de cada 

área, previsão do número de trabalhadores e melhor aproveitamento da área do 

terreno. Para esta etapa, a autora visitou dois espaços de reciclagem de resíduos na 

Região Metropolitana de Curitiba e adotou diversas soluções em planta o mais 

compatíveis possíveis com a realidade dos moradores e o perfil dos trabalhadores. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As intervenções em favelas têm assumido caráter muito habitacional e pouco 

prático ao observarmos as diversas relações que compõem um assentamento. Ao não 

dar atenção aos verdadeiros motivos que estabelecem os moradores onde eles estão, 

seja localização, relação com trabalho ou acesso à cidade formal; as ações com foco 

em ‘’urbanização’’ se resumem a fornecimento de moradias, asfaltamento e 

regularização fundiária. Contudo, por mais importantes que estas ações também 

sejam, elas não são suficientes para lidar com as especificidades de cada favela, 

localizadas em locais diferentes, com moradores, histórias e resistências diversas, 

apesar de inseridas em uma mesma cidade. 

 Seguindo essa linha de pensamento, o presente trabalho foi estruturado para 

pensar em soluções que enxerguem o assentamento como ele realmente é – física e 

socialmente – e não com as práticas paliativas usuais que várias cidades brasileiras 

já adotam, como uma espécie de ‘’pacote urbanizador padrão de favelas’’. Estes 

modelos atuais desconsideram não só as reais demandas dos residentes, mas 

também não conseguem atuar com a mesma agilidade em que se dão as recorrentes 

reocupações dos espaços vazios (no caso do Morro do Sabão, remanescente de 

atuação da própria Companhia de Habitação), mostrando-se frágeis e superficiais. 

 Assim, a partir da análise do espaço e do perfil dos moradores, conseguimos 

pensar em medidas que inicialmente podem sanar algumas dificuldades que eles vêm 

apresentando. Todavia, apenas estas intervenções não são suficientes para 

solucionar todo o espectro do problema, que como vimos assume grandes dimensões 

quando enxergamos o volume de resíduos e o número de moradores que estão 

envolvidos em todo o processo, além de outros fenômenos sociais englobados e que 

não conseguem ser solucionados pensando apenas arquitetônica e urbanisticamente. 

Portanto, para consolidar de forma mais efetiva as soluções ligadas ao trabalho, seria 

necessário que, futuramente, houvesse uma extensão dos projetos para as favelas ao 

sul e que abrangesse completamente a Vila Parolin. A criação de uma rede mais sólida 

de catadores por meio de uma associação, com a junção de menores, seria o primeiro 

passo para atuar de forma mais eficaz na raiz dos problemas relacionados à 

reciclagem. 
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Com a proposta tomando configuração integral, no que diz respeito à vida dos 

moradores, poderiam ser implementados também mais espaços de uso comum e 

principalmente comunitário, que abrigassem as diversas iniciativas de organizações 

externas de assistência aos jovens e adultos, com fins educacionais e profissionais. 

Além disso, estes espaços também serviriam de porta-voz dos próprios moradores, 

ao desenvolverem eventos de arrecadação, confraternizações e cursos que sejam de 

interesse deles próprios. Contudo, independentemente do tipo de intervenção, outro 

fator muito importante é o engajamento da população no projeto e execução destes 

espaços, pois o evento de construí-los – considerando que quase todos já construíram 

as suas casas - materializa o propósito destes novos lugares. 

Desta forma, para a segunda etapa deste trabalho, as diretrizes aqui propostas 

serão desenvolvidas com aproximações ainda melhores da realidade e abrangendo 

mais ainda as potencialidades do espaço e dos moradores, conciliadas também com 

responsabilidade ambiental e sustentabilidade dos novos espaços. Além disso, é 

considerada também a atuação direta em urbanização de favela, abrangendo um 

estudo do terreno com vistas a inclusão da população, baseando-se na ocupação 

atual e as declividades. Para isso, seriam retiradas apenas aquelas em condições de 

insalubridade, sem condições básicas de habitabilidade, e respeitando a ocupação 

original das casas com o mínimo de remoção. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Perguntas aplicadas em entrevistas com moradores que trabalham com 

reciclagem em 16/10/2017. 

 

ANEXO B. Solicitação de apoio à Cohab-CT. 

 

ANEXO C. Solicitação de apoio à ONG TETO. 
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ANEXO A 

 

Perguntas aplicadas em entrevistas com moradores que trabalham com reciclagem 

em 16/10/2017. 

 

1. Me conte um pouco da sua rotina com a sua profissão. Você trabalha sozinho/a ou 

com mais alguém? 

 

2. Depois de recolher o material, o que você faz na volta com ele até chegar em casa? 

Você armazena em algum lugar ou deixa na sua casa mesmo? Porque? 

 

3. Existem cooperativas e associações de catadores aqui nas redondezas, certo? 

Você participa ou já participou de alguma delas? O que acha desse tipo de iniciativa? 

 

4. Com relação aos programas da Prefeitura com os catadores como o EcoCidadão, 

você ou algum conhecido estão cadastrados? O que acha deste programa? 

 

5. Mais alguém da sua família também trabalha com reciclagem? Esta atividade é a 

principal fonte de renda da família? 

 

6. No seu tempo livre, quando você precisa sair com amigos ou com as crianças, que 

gostam de brincar e correr, geralmente vão para algum lugar aqui perto? Qual o local 

público que mais frequentam para o lazer? 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 



P R O P O S T A

QUAL É A SITUAÇÃO EM QUE VIVEM OS MORADORES DO MORRO DO SABÃO?

20% TRABALHA
COM A RECICLAGEM

71% TEM RENDA DE
ATÉ 880 REAIS/MÊS

38% TEM ATÉ 14
 ANOS DE IDADE

6 ÁREAS VERDES SEM 
ATRATIVOS NO BAIRRO

PRAÇA BENTO M. DA ROCHA NETO E PRAÇA 
PARQUE AFONSO BOTELHO FICAM DISTANTES

ENTORNO IMEDIATO DO RIO 
SUBUTILIZADO E DEGRADADO

segundo entrevistas, as mais utilizadas pelas famílias para atividades de lazer

VIA MAL 
ESTRUTURADA

CURITIBA E O MITO DA 
CIDADE MODELO:

QUAIS SÃO OS REFLEXOS DA 
URBANIZAÇÃO DA 

CAPITAL NA PRODUÇÃO DE 
MORADIAS INFORMAIS?

ÁREA TOTAL

POPULAÇÃO TOTAL
MORADIAS IRREGULARES
TOTAL DE MORADORES EM 
OCUPAÇÕES IRREGULARES

NÚMERO DE DOMICÍLIOS

CURITIBA E O MITO DA 
CIDADE MODELO:

QUAIS SÃO OS REFLEXOS DA 
URBANIZAÇÃO DA 

CAPITAL NA PRODUÇÃO DE 
MORADIAS INFORMAIS?

434,67 km² ¹

1.751.907 hab. ¹
46.747 domicílios 4

162.679 pessoas 4

635.631 unidades ¹
2,26 km² ¹

11.554 hab. ¹
1.507 domicílios ²

5.385 pessoas² 

4.034 unidades ¹
0,65 km²

912 hab. ³
270 unidades ³

270 unidades ³ 

¹ - Dados do IPPUC, 2015; ² - Segundo dados da COHAB de 2007; ³ - Dados estimados com base no levantamento de dados da organização TETO em 2016; 4 - IBGE, 2010.

912 pessoas³ 

curitiba parolin morro do
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 A PIPA é um dos brinquedos mais fáceis, de A PIPA é um dos brinquedos mais fáceis, de-
mocráticos e divertidos que existem, unindo gemocráticos e divertidos que existem, unindo ge-
rações tanto na hora de produzir quanto na hora rações tanto na hora de produzir quanto na hora 
de brincar. Além disso, seu formato angulado de brincar. Além disso, seu formato angulado 
garante leveza ao tensionar o papel de seda cologarante leveza ao tensionar o papel de seda colo-
rido em palitos de madeira, e a utilização da rarido em palitos de madeira, e a utilização da ra-
biola com diferentes tipos de detalhes - geralbiola com diferentes tipos de detalhes - geral-
mente com sacolas plásticas e papeis metalizamente com sacolas plásticas e papeis metaliza-
dos - fazem a assinatura de cada pipa produzida.dos - fazem a assinatura de cada pipa produzida.

 Para a implementação dos projetos no Morro  Para a implementação dos projetos no Morro  Para a implementação dos projetos no Morro 
do Sabão, a pipa surge como elemento unificado Sabão, a pipa surge como elemento unificado Sabão, a pipa surge como elemento unifica-
dor, leve, divertido e prático, trazendo cor e difedor, leve, divertido e prático, trazendo cor e difedor, leve, divertido e prático, trazendo cor e difedor, leve, divertido e prático, trazendo cor e difedor, leve, divertido e prático, trazendo cor e difedor, leve, divertido e prático, trazendo cor e dife-
rentes formatos em todos os detalhes: paginarentes formatos em todos os detalhes: paginarentes formatos em todos os detalhes: pagina-
ção de piso, coberturas, mobiliário e desníveis. ção de piso, coberturas, mobiliário e desníveis. ção de piso, coberturas, mobiliário e desníveis. 
Os pontos de encontro ganham destaque com Os pontos de encontro ganham destaque com 
estruturas tensionadas que remetem ao brinestruturas tensionadas que remetem ao brin-
quedo e descontraem com uma volumetria difequedo e descontraem com uma volumetria dife-

renciada e de fácil implementação.

PA R T I D O Elementos previstos nos espaços 1, 2 e 3:

Áreas verdes (permeáveis) com 
arborização de espécies nativas

Equipamentos recreativos 
feitos com materiais recicláveis 

Espaços de estar com 
bancos e mesas 

Estrutura coberta com 
pequena arquibancada

Pistas para caminhadas, 
corrida e ciclovia

0
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10
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700m

1,8 km

PRAÇA PARQUE AFONSO BOTELHO

PRAÇA BENTO MUNHOZ 
DA ROCHA NETO

1

2

3

Quais são os atrativos dos espaços mais utiliza-
dos atualmente pelas famílias com crianças?

CINDY FEIJÓ | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | ARQUITETURA E URBANISMO
BANCA FINAL | PROFª ORIENTADORA: SIMONE A. POLLI | UTFPR CURITIBA | JUNHO/2018 1/10

VIDA E TRABALHO NO 
MORRO DO SABÃO: 

NOS INTERSTÍCIOS 
DA RECICLAGEM

A  ES C O L H A  D O  L O C A L ES T R U T U R AS  T E N S I O N A D AS

A M A R E L O  E  R O X O

como aproveitar os espaços 
livres e subutilizados do 

morro para melhorar o coti-
diano de quem vive lá?

Durante os levantamentos reali-
zados para a monografia deste 
trabalho, foram inicialmente 
identificados alguns terrenos 
desocupados que poderiam ser 
utilizados para as mais diversas 
funções, atendendo às demandas 

dos moradores e da região.

Para a etapa projetual, contudo, 
foi dada ênfase em 3 destes es-
paços (eixo VIDA) sendo que 
para outros 2 (eixo TRABALHO) 
serão traçadas apenas diretrizes 
para implantação de centros de 

triagem de resíduos sólidos. 

Os projetos seguem a mesma 
linguagem, com destaque para 
os desenhos de piso, cores 
vivas, bancos de concreto e es-

truturas tensionadas.

Implantação das intervenções
Escala 1/500Escala 1/500

Intervenções que não alterem drásticamente a configuração atual, mas que otimizem o que já existe

O B J E T I V O S
- Desenvolver espaços de uso 

comunitário em terrenos vazios;
- Projetar espaços de lazer para 

todos os públicos;
- Melhorar a condição no entorno 

do Rio Vila Guaíra;
- Pensar em uma estrutura que 

abrigue eventos e oficinas;
- Espaços lúdicos que integrem as 

crianças e adultos do morro.

 -Evitar que os catadores levem o 
carrinho até as suas casas;

- Fornecer espaço apropriado para 
realização da reciclagem;

- Otimizar o fluxo e condições de 
trabalho;

- Descentralizar espaços de realiza-
ção de triagem;

- Associação de catadores para 
vender melhor o produto triado.

- Organização dos fluxos da região;
- Priorizar o pedestre e o ciclista;
- Regenerar a área permeável com 

vegetação nativa;
- Acessibilidade à todos os públicos;
- Equipamentos voltados às crianças 

e jovens com integração máxima;
- Integração dos moradores com a 

cidade por meio da bicicleta;

VI
D

A

TRABALHO

O Morro do Sabão (foto) foi escolhido por ser uma das 
favelas mais antigas de Curitiba (mais de 70 anos), ser 
muito próximo ao centro da cidade e pelo trabalho da ONG 
TETO com os moradores, na qual a autora é envolvida.

A comunidade não tem um loteamentro formal compatível 
com a realidade dos barracos e casas construidos, portan-
to para os presentes estudos serão considerados 
espaços que simplesmente se encontram subutiliza-
dos e tenham potencial para intervenção, com base 
em medidas in loco.

As cores que acompanham toda a intervenção foram escolhidas por se 
destacarem em qualquer contexto e representarem as conexões propicia-
das pelo projeto, sendo que o roxo tem efeito direcional e o amarelo, de 
interação. Além disso, são constrastantes entre si e fazem relação com 
espécies nativas aplicadas aqui, como o Ipê Amarelo e o Jacarandá Mimoso.

Para fins volumétricos, de 
cobertura, cores e relação com o 
partido destas intervenções, 
optou-se por adotar Tensoes-
truturas nas três intervenções. 

As coberturas tensionadas são estruturas constituídas por membranas nas 
quais atuam esforços apenas de tração. Por possuírem espessura muito 
delgada, as membranas não oferecem resistência à compressão ou à flexão.

Perspectiva geral do projeto

N
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ESQUINAS CONFLITUOSAS

R. Carlos. A. M. Osório x R. Rio G. do Norte x R. Assis Figueiredo

R. Carlos. A. M. Osório x R. Profº Rubens Elke Braga

R. Carlos. A. M. Osório x R. Gastão Poplade

A CONTENÇÃO DE CHEIAS

Pela formação orgânica do Morro do Sabão, as caixas das vias não são bem 
delimitadas e nem possuem medidas adequadas e uniformes. Esta caracte-
rística influencia não só na drenagem do território e alinhamento predial, 
mas também um grande conflito entre pedestres e motoristas. As esquinas 
acabam se tornando maior exemplo disso, pois acabam sendo utilizadas 
mais pelos veículos, perdendo muito da sua potencialidade.

ATUALMENTE A REGIÃO PASSA POR OBRAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA MAIOR OBRA DE 
DRENAGEM DA CIDADE DE CURITIBA. PARA TANTO, JÁ FORAM LEVANTADOS OS MUROS 
DE CONTENÇÃO DE CHEIAS, COM APROXIMADAMENTE 1,2M ACIMA DO NÍVEL DO SOLO. 
DESTA FORMA, O TERRENO QUE JÁ ERA PARCIALMENTE PLANIFICADO SE TORNA AINDA 
MAIS. ASSIM, O PRESENTE PROJETO SE APRESENTA SOBRE ESTE NOVO CENÁRIO, COMO 
UMA CONTINUAÇÃO URBANA DAS OBRAS NA REGIÃO.

ACESSOS INFORMAIS QUE COMEÇAM NA RUA

MAPA DE USOS DAS EDIFICAÇÕES MAPA DE HIPSOMETRIA

The Goods Line -  ASPECT Studios 
e Choi Ropiha Fighera (2014)

Golden Garland - wUrck (2016)
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ESQUINAS CONFLITUOSAS

R. Carlos. A. M. Osório x R. Rio G. do Norte x R. Assis Figueiredo

R. Carlos. A. M. Osório x R. Profº Rubens Elke Braga

R. Carlos. A. M. Osório x R. Gastão Poplade

A CONTENÇÃO DE CHEIAS

Pela formação orgânica do Morro do Sabão, as caixas das vias não são bem 
delimitadas e nem possuem medidas adequadas e uniformes. Esta caracte-
rística influencia não só na drenagem do território e alinhamento predial, 
mas também um grande conflito entre pedestres e motoristas. As esquinas 
acabam se tornando maior exemplo disso, pois acabam sendo utilizadas 
mais pelos veículos, perdendo muito da sua potencialidade.

ATUALMENTE A REGIÃO PASSA POR OBRAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA MAIOR OBRA DE

DRENAGEM DA CIDADE DE CURITIBA. PARA TANTO, JÁ FORAM LEVANTADOS OS MUROS

DE CONTENÇÃO DE CHEIAS, COM APROXIMADAMENTE 1,2M ACIMA DO NÍVEL DO SOLO. 
DESTA FORMA, O TERRENO QUE JÁ ERA PARCIALMENTE PLANIFICADO SE TORNA AINDA

MAIS. ASSIM, O PRESENTE PROJETO SE APRESENTA SOBRE ESTE NOVO CENÁRIO, COMO

UMA CONTINUAÇÃO URBANA DAS OBRAS NA REGIÃO.

ACESSOS INFORMAIS QUE COMEÇAM NA RUA

MAPA DE USOS DAS EDIFICAÇÕES MAPA DE HIPSOMETRIA

The Goods Line -  ASPECT Studios 
e Choi Ropiha Fighera (2014)

Golden Garland - wUrck (2016)
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Planta das intervenções na Rua Carlos. A. M. Osório - TRECHO 1
escala: 1/500

Com base no diagnóstico do perímetro analisado, foram definidas algumas soluções a partir das definiciências e potencialidades do espaço. 
As propostas tem como objetivo trazer espaços de lazer e prática de atividades lúdicas, confraternizações e quaisquer outros momentos de 

integração entre os moradores e famílias do Morro do Sabão.

Pela falta de mais uma conexão  entre os 200 metros que 
separam os dois acessos, é criada uma ponte própria para 

pedestres - visto que muitos moradores se utilizam de 
equipamentos localizados no outro lado, no bairro Guaíra.

P L A N O  D E  O C U PA Ç Ã O

PA I S A G I S M O

Foto aérea da região a ser implantada a proposta. Fonte: Google Earth (05/09/2014 - Imagem base não corresponde fielmente ao contexto da região em 2018, para mais detalhes consultar o volume da monografia deste trabalho e informações citadas na prancha anterior.) 

Tendo em vista os becos que ‘’desembocam’’ na rua, a 
paginação propõe a fácil conexão dos acessos informais ao 

parque linear que se forma junto ao muro do Rio Vila Guaíra

Como o foco nas crianças e jovens, foram 
posicionados brinquedos e espaços abertos para 
desenvolvimento de atividades e brincadeiras. 

Com a identificação de duas lanchonetes foram 
posicionadas mesinhas com bancos em concreto logo 

em frente, servindo de apoio e integrando tudo à 
linguagem e usos das intervenções.

As mesas sob a estrutura tensionada servem como 
ponto de partida para desenvolvimento de jogos e 

oficinas, como de montagem de pipas, por exemplo.

As esquinas, atualmente tímidas e muito usadas 
como ponto de encontro entre os moradores, são 

ampliadas e acabam por gerar espaços conectores a 
partir do redimensionamento das caixas de via.

A ciclofaixa é criada levando em consideração que a 
bicicleta é o meio de transporte mais utilizado pelos 

moradores e poderá conectá-los com o restante da cidade

O sentido da via se torna único com apenas uma faixa 
alargada. Para conectar o passeio ao parque é elevado um 

trecho da via, que tem velocidade máxima de 40km/h

TR
EC

HO
 1

TRECHO
 2

Av. Presidente 
Kennedy

R. Brigadeiro 
Franco

áreas não 
pisoteáveis áreas

pisoteáveis

CHUVA DE OURO
Cassia leptophylla Vogel 

         dezembro a abril
         médio (5-10m)

GRAMA AMENDOIM
Arachis repens Handro

       dezembro a março
       rasteira (até 15cm)

JACARANDÁ MIMOSO
Jacaranda mimosifolia

       setembro a fevereiro
       médio/grande (10-15m)

IPÊ AMARELO
Tabebuia chrysotricha

         agosto a setembro
         médio (4-10m)

JABUTICABEIRA SABARÁ
Myrciaria cauliflora

         setembro a fevereiro
         médio (6-9m)
         outubro e novembro

GRAMA SÃO CARLOS
Axonopus compressus SP

 
       rasteira (até 10cm)

ARAÇÁ
Psidium cattleianum

         setembro a novembro 
         pequeno (3-6m)

GRUMIXAMA
Eugenia brasiliensis

         julho a agosto 
         grande (10-20m)
         novembro a dezembro
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CORTE BB’
Escala 1/250

Laje de 20 cm e vigas 
de 50x30 cm em 

concreto protendido
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CORTES

Perspectiva geral do projeto Perspectiva da ponte que conecta os dois lados do rio
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POCKET

PARK

C O N D I C I O N A N T ES +  P R O P O S T A

O terreno para a intervenção é um miolo de quadra desocupado há aproximadamente três anos, que 
se deu com a demolição de duas casas. A proposta surge da ideia do não adensamento da área que 

já sofre com o alto dinamismo da região - com surgimento de novas residências quase que mensal-
mente - e com a oportunidade de criar um espaço aberto e livre para realização de atividades que 

exigem mais espaço como jogos com bola e feiras de artesanato, por exemplo. 

Através do partido (pipa), foi desenvolvida uma estrutura tensionada 
mais volumétrica e alta, que permite melhor ventilação e sobreamento 

do pátio. São 3 módulos tensionados com barras metálicas que se 
fixam próximo às bordas do terreno. A cor amarela representa, mais 

uma vez, direcionamento e conexão entre pessoas e atividades.
Perspectiva isométrica esquemática do pocket park

Tecido tricotado de Alta 
Densidade-Poli- Etileno de 
alta qualidade, com fatores 
de sombra que variam de 

66-97%.

Cor Golden Yellow

Residências com acesso direto ao terreno

Fluxos provenientes dos acessos informais

Entrada principal pela rua 

Playground

Pátio aberto

Circulação

Lanchonete

Espaço de apoio à lanchonete

Situação atual do terreno com propostas gerais

R. Carlos A. M. Osório

Rua Profº Rubens Elke Braga

Fotos do terreno. Fontes: A autora (2017) e Google Street View (2015)

Planta Térreo Pocket Park
Escala: 1/100

P

P’

Corte PP’
Escala: 1/100

Concreto estampado 
moldado in loco 

colorido
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C O N D I C I O N A N T ES +  P R O P O S T A

MINIAUDITÓRIO ABERTO
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Corte do MM’
escala: 1/150

O local escolhido é um terreno de esquina localizado praticamente no coração da comunidade, na 
rua mais inclinada do Morro do Sabão. O espaço encontra-se desocupado atualmente e acaba com-
pondo um ‘’nó’’ da região, uma vez que a esquina em questão é muito utilizada por ONGs e pelos 

próprios moradores para confraternizações e encontros informais nos fins de tarde. 

Pensando nos encontros dos moradores sobre assuntos da comunidade e, principalmente, 
sobre organizações externas que já oferecem serviços, confraternizações, grandes encon-

tros, palestras e workshops; a proposta aqui é de um miniauditório aberto.

Com um conceito simples, a inclinação é vencida com degraus que viram acentos e rampas 
em diagonal que conseguem vencer a altura dentro da norma brasileira ‘’Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos’’ (NBR 9050/2015).

Planialtimetria atual do local, 
indicando a grande inclinação 

da região (curva a cada 1 metro)

12,6 m

12 m

Rua Gastão Poplade

Rua Profº Rubens Elke Braga

Perímetro do terreno a ser utilizado

Acesso atual ao terreno em nível

Casa

Muro de Arrimo

N

126 m²

Foto do terreno. Fonte: Google Earth (2014) Proposta de terraplenagem para implantação do projeto
NM

M’

Planta do Miniauditório Aberto
escala: 1/75

medidas em metro

Tecido tricotado de Alta 
Densidade-Poli- Etileno de 
alta qualidade, com fatores 
de sombra que variam de 

66-97%.

Cor Silver

 Tubos Estruturais de 
Seção Transversal Circular

diâmetro 20cm

RUA PROFº RUBENS ELKE BR
RUA PROFº RUBENS ELKE BRAGA
RUA PROFº RUBENS ELKE BR
RUA PROFº RUBENS ELKE BR
RUA PROFº RUBENS ELKE BR
RUA PROFº RUBENS ELKE BR

RUA GASTÃO POPLADE
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Isométrica Esquemática do Miniauditório Aberto
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5,30
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Qual é o ciclo atual dos resíduos sólidos 
recicláveis no Morro do Sabão?

0 5 10 15 20 25

4

6

5

Segundo entrevistas realizadas com moradores que traba-
lham com a reciclagem, geralmente um membro da família 
faz a coleta na rua - em duas jornadas diárias - enquanto 
outro(s) permanecem na residência fazendo a separação em 
tambores e depositando os rejeitos em sacos - posterior-
mente recolhidos pelo sistema de coleta da prefeitura. Os 
materiais mais selecionados são os papéis, garrafas PET, 
plásticos e garrafas de vidro. A venda acontece semanal-
mente com compradores já estabelecidos na região, que 
buscam o material nas casas.

COLETA MANUAL

TRIAGEM DOMÉSTICA
limitada em quantidade

e qualidade

VENDA EXTERNA
limitada para apenas um

 tipo de comprador

REJEITOS
descarte / queima

Como seria um fluxo que aprimorasse
 o processo da reciclagem?

A conexão entre a central e as 
estações descentralizaria o 

processo, gerando mais 
locais para estacionamento 

dos carrinhos e empregando 
mais pessoas. Além disso, 

para cobrir a demanda, seria 
necessária a ampliação da 
rede proposta, abrangendo 

outros espaços que já traba-
lham com reciclagem.

ESTAÇÃO DE TRIAGEM
(1 e 2)

triagem, estacionamento 
e estocagem imediata

CENTRAL DE TRIAGEM
triagem do material*, 

estocagem total e venda

VENDA EXTERNA
melhor preço, maior
quantidade, e melhor
aproveitamento dos 

subprodutos.

REJEITOS
coleta pela prefeitura >

correta destinação

COLETA MANUAL
com EPIs

garante a qualidade 
do material selecionado

* Trazido pelo caminhão da prefeitura

potencial estação de triagem

estação de triagem proposta

central de triagem proposta

potencial conexão
conexão proposta

A ideia nasce da necessidade de um 
lugar seguro para realizar a triagem de 

materiais, longe de casa, e um local para 
abrigar o principal instrumento de traba-

lho: o carrinho. 

R E F E R Ê N C I AS  P R O J E T U A I S

CENTRO
A 2,3 KMÁGUA VERDE

REBOUÇAS

GUAÍRA

MORRO DO
ALEMÃOFANNY

0
5

10
15

20
25

N

fluxo de chegada dos catadores após coleta na rua
se dá principalmente pela hipsometria da região

fluxo de venda do material após triagem doméstica
os principais compradores se encontram a sul e sudoeste do Morro do Sabão

bairros limítrofesAA

comunidade vizinhaAA

áreas degradadas por resíduos e rejeitos atualmente

Para a concepção dos projetos deste segmento, 
foram definidos terrenos dentro da poligonal 

analisada com o perfil para implantação, e que 
muitas vezes já estão sendo utilizados para o 

mesmo fim (estes locais foram identificados por 
visitas in loco pela autora em setembro de in loco pela autora em setembro de in loco

2017).

Contudo, neste trabalho serão estabelecidas 
apenas diretrizes projetuais constando critérios 
básicos para desenvolvimento destes espaços.

Para o desenvolvimento desta etapa a 
autora visitou dois barracões de reci-
clagem em Campo Largo e Almirante 
Tamandaré, para compreender melhor 
a organização dos trabalhadores e 
dimensionamento do espaço edificado

Mesas x Esteiras
O primeiro passo ao pensar sobre no dimensiona-
mento do espaço é decidir sobre como o material 
será triado. Ao optar pelas mesas, o setor de tria-
gem deve aumentar e o fluxo atende melhor pes-
soas com mais idade. Já com as esteiras o fluxo é 
mais rápido e permite que mais pessoas partici-
pem do processo, resultando em mais material 
enfardado e vendido no mesmo período de tempo.

CINDY FEIJÓ | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | ARQUITETURA E URBANISMO
BANCA FINAL | PROFª ORIENTADORA: SIMONE A. POLLI | UTFPR CURITIBA | JUNHO/2018 9/10

ES
PA

ÇO
S 

PA
RA

 R
EC

ICL
AG

EM

F L U X O G R A M A  G E R A L



Capacidade máxima:
> 8 a 10 carrinhos/dia = 8 a 10 coletadores
> até 10 funcionários fixos na Estação  
>> (8 em triagem e 2 na prensa)

ESTAÇÃO DE TRIAGEM 2
triagem, estacionamento 

e estocagem imediata

REJEITOS
coleta pela prefeitura >

correta destinação

COLETA MANUAL
com EPIs

garante a qualidade 
do material selecionado

o que implica em 
menor volume de triagem
e melhor preço de venda

CENTRAL DE TRIAGEM
triagem, estocagem 

imediata e final,
 e venda

> 1 tesoureiro e 1 secretário
> 1 vigilante
= 22 trabalhadores

PROPOSTA

O terreno atualmente é utilizado para realização de triagem de resíduos, entretanto não se 
encontra em condições salubres de trabalho. As medidas coletadas in loco são de 15m x 
20m e muito íngrime, com 9 metros de desnível. A proposta é a implantação da 2ª estação 
de triagem do plano, abrangendo, além de gaiola para recepção de resíduos e esteira, esta-
cionamento e volume edificado com vestiários, áreas administrativas e refeitório.

O local é utilizado para realização de triagem de resíduos, 
todo murado e com entrada em nível. As medidas coletadas 

in loco são de xxm x xxm e tem uma média inclinação. A 
proposta é a implantação da central de triagem do plano, 

que receberá o material coletado dos caminhões da prefei-
tura (pelo maior volume por dia e dimensionamento do 
espaço) e o material enfardado das estações 1 e 2, para 
serem vendidos em conjunto. O galpão pré-moldado em 
concreto com mezanino contendo os ambientes de apoio 
como vestiários, sala administrativa e vendas e refeitório 

com cozinha.

CENTRAL DE TRIAGEM
triagem, estocagem 

imediata e final,
 e venda

VENDA EXTERNA
melhor preço, maior
quantidade, e melhor
aproveitamento dos 

subprodutos.
REJEITOS

coleta pela prefeitura >
correta destinação

COLETA MUNICIPAL
com caminhão -

mais volume por dia

Capacidade máxima:
> até 28 funcionários fixos na Central  
>> (24 em triagem e 4 na prensa)

> 1 tesoureiro e 1 secretário
> 1 coordenador geral
> 1 vigilante
= 32 trabalhadores

PROPOSTA
ESTAÇÕES DE TRIAGEM

materiais já triados 
e enfardados, prontos 

para venda

CHEGADA

ESTUDO DE PLANTA TÉRREA E SETORIZAÇÃO
sem escala

PROGRAMA DE NECESSIDADES

- Entrada independente para carrinheiros e triadores;
- Gaiola de Recepção e armazenagem primária de mateirias;
- Esteira ou mesas de triagem;
- Espaço de aproximadamente 6m² para prensadeira
- Espaço para estocagem do material enfardado
- Acesso para entrada de veículos para transporte dos 
fardos;
- Estacionamento para carrinhos;
- Anexo com dependências
>Térreo 
 - Vestiário Masculino
 - Vestiário Feminino
 - Recepção (guarita)
> 2º Pavimento
 - Cozinha
 - Refeitório
 - Escritório para secretário e tesoureiro

PROGRAMA DE NECESSIDADES

- 2 entradas para caminhões de médio e 
grande porte (entrada e saída do material);
- Guarita;
- Gaiola de Recepção de mateirias;
- Esteira ou mesas de triagem;
- Espaço de aproximadamente 6m² para cada 
prensadeira (no mínimo 2);
- Amplo pátio para estocagem do material 
enfardado;
- Elevador de carga;
- Depósito;

REFERÊNCIAS

Foto externa do terreno. Fonte: Google Street View (2014)
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PROJEÇÃO MEZANINO
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RUA PROFESSOR RUBENS ELKE BRAGA

PLANTA MEZANINO
sem escala

- Mezanino com dependências:
 - Vestiário Masculino
 - Vestiário Feminino
 - Recepção (guarita)
 - Cozinha
 - Refeitório
 - DML
 - Escritório para secretário, 
coordenador e tesoureiro

OIRÓTIEFER

SADNEV / OÃÇARTSINIMDA

.MEF CWB .CSAM CWBLMDAHNIZOC

PLANTA 2º PAVIMENTO DO ANEXO
sem escala

Segundo Ministério das Cidades (2008), os espaços destinados a triagem de 
resíduos sólidos podem ser estruturados em concreto ou metálica, mas 
mantendo a atenção para a vedação ser resistente ao fogo. Para a ventilação 
recomenda-se abertura superior para favorecer a ventilação cruzada e investir 
no uso de sheds para favorecer a iluminação natural e utilizar exaustores 
eólicos para liberar a temperatura interna
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ENTRADA DO MATERIAL

30
 m

20 m

passeio

ARMAZENAGEM PRIMÁRIA

ARMAZENAGEM PRIMÁRIA

TRIAGEM

PRENSAGEM

ESTOCAGEM

ESTACIONAMENTO

APOIO

TRIAGEM (MESAS)

CIRCULAÇÃO

PRENSAGEM

ESTOCAGEM depósito

elevador

Muitos centros de coleta de resíduos solidários já adotam o sistema de 
captação de material por meio de catadores com carrinhos na rua. O 
processo implica em um aproveitamento melhor do material arrecadado, 
uma vez que já realiza uma espécie de pré-triagem, já que se seleciona o 
material antes dele chegar à estação para o processo. Apesar desta 
vantagem, o sistema não é o método mais salubre para os trabalhadores e 
acaba sendo muito desgastante a longo prazo.
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ESTUDO DE PLANTA TÉRREA E SETORIZAÇÃO
sem escala
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