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O trabalho procura identificar a relação entre a lógica de organização do mercado 

imobiliário e a estruturação do espaço na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). 
Justifica-se pela necessidade de compreensão dos elementos que compõem o fenômeno de 
metropolização no Brasil contemporâneo, marcado pela concentração, pela desigualdade e 
pela segregação socioespacial. A dinâmica do mercado imobiliário será abordada em dois 
níveis: o mercado formal, isto é, aquele que atende às exigências da legislação quanto à 
propriedade do solo e normas urbanísticas; e o mercado informal, aquele que ocorre de 
forma irregular, isto é, as “invasões”, “favelas” ou “ocupações irregulares”.  

O texto divide-se em três partes: Parte 1 – Produção do Espaço na RMC: 
apresenta as características da ocupação do espaço na área de estudo; Parte 2 –Dinâmica 
do Mercado Imobiliário Formal: enfoca: a) a tendência de expansão da ocupação do solo 
e, b) a caracterização tipológica da oferta de terra (dimensionamento da oferta e preços, 
por tipo de terreno); Parte 3 – Dinâmica do Mercado Imobiliário Informal: analisada a 
partir: a) da distribuição espacial das ocupações irregulares e, b) da lógica da formação 
dos preços dos imóveis nestas ocupações. 
 
A Produção do Espaço na RMC 

A RMC institucionalizada é composta por 26 municípios, que juntos, somavam, 
em 2000, 2.768.394 habitantes. Considerando esse conjunto de municípios, a porção do 
território que mantém relações socioespaciais intensas com o pólo da metrópole 
(Curitiba), está restrita a onze deles: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande 
do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, 
Quatro Barras e São José dos Pinhais3. 

Tendo como referência dados do Censo IBGE em 2000, verifica-se que esses doze 
municípios que conformam o Aglomerado Metropolitano (IPARDES, 2003, p. 3), 
agregavam aproximadamente 92% do total da população metropolitana, e foram 
responsáveis por mais de 99% do incremento populacional da RMC no período 
intercensitário 1991 / 2000 (Tabela 1). 

À crescente concentração espacial da população num número restrito de 
municípios da RMC deve-se agregar a interpretação da forma e da direção da expansão da 
mancha urbana metropolitana entre 1965 e 1995. A Figura 1 demonstra que até meados da 
década de 1960, a mancha urbana constituía uma área mais extensa no entorno do Centro4 
de Curitiba, que ocupava um raio de aproximadamente 7,5 Km. Desconectados 
espacialmente dessa área, identificavam-se pequenos núcleos urbanos, correspondentes 
aos sítios das cidades de Araucária, São José dos Pinhais, Piraquara, Campina Grande do 
Sul, Colombo, Almirante Tamandaré e Campo Largo. 

Entre 1970 e 1980, observa-se a expansão de áreas urbanas em proporções 
significativas a nordeste e sudeste da RMC, nos limites com o município de Curitiba, e 
que se espraiavam sobre parte dos territórios de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo 
e Almirante Tamandaré. Esta nova frente de expansão distava aproximadamente 12,5 Km 
do Centro da cidade pólo. 

Entre 1980 e 1990 consolida-se a conurbação de Curitiba e municípios limítrofes 
localizados a nordeste e sudeste, e observa-se a intensificação da expansão urbana a 
sudoeste da RMC. Esta frente de urbanização passa a ocupar áreas ao sul do município de 



Curitiba, em Araucária e Fazenda Rio Grande, a distâncias que variavam de 15 e 20 Km 
do Centro da cidade pólo. 

 
TABELA 1 – POPULAÇÃO TOTAL E INCREMENTO POPULACIONAL NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA – 1970-2000 

POPULAÇÃO TOTAL INCREMENTO 
POPULACIONAL 

MUNICÍPIO 
1970 1980 1991 2000 1970 / 

1980 
1980 / 
1991 

1991 / 
2000 

Curitiba 609.026 1.024.975 1.315.035 1.587.315 415.949 290.060 272.280 
Almirante 
Tamandaré 15.299 34.168 66.159 88.277 18.869 31.991 22.118 
Araucária 17.117 34.799 61.889 94.258 17.682 27.090 32.369 
Campina Grande 
do Sul 7.891 9.798 19.343 34.566 1.907 9.545 15.223 
Campo Largo 34.405 54.839 72.523 92.782 20.434 17.684 20.259 
Campo Magro¹ 0 0 0 20.409 0 0 20.409 
Colombo 19.258 62.881 117.767 183.329 43.623 54.886 65.562 
Fazenda Rio 
Grande² 0 0 0 62,877 0 0 62.877 
Pinhais³ 0 0 0 102,985 0 0 102.985 
Piraquara 21.253 70.640 106.882 72.886 49.387 36.242 -33.996 
Quatro Barras 4.066 5.710 10.007 16.161 1.644 4.297 6.154 
São José dos 
Pinhais 34.124 70.634 127.455 204.316 36.510 56.821 76.861 
Aglomerado 
Metropolitano 762.439 1.368.444 1.897.060 2.560.161 606.005 528.616 663.101 
Demais 
municípios 144.952 163.885 204.621 208.233 18.933 40.736 3.612 
Total RMC 907.391 1.532.329 2.101.681 2.768.394 624.938 569.352 666.713 
FONTE: IBGE – Censos Demográficos 
(1) Desmembrado do município de Almirante Tamandaré em 1995. 
(2) Desmembrado do município de Mandirituba em 1990. 
(3) Desmembrado do município de Piraquara em 1992. 

 
A periferização da metrópole, materializada pelo movimento de expansão da 

mancha urbana de Curitiba para além de seus limites territoriais, também é comprovada 
pela evolução histórica da localização dos domicílios no Aglomerado Metropolitano. 
Segundo dados dos Censos Demográficos, verifica-se, no período 1970/1980, que 65,72% 
dos domicílios urbanos estavam situados em Curitiba e 31,3% nos demais municípios. 
Entre 1991/2000 a cidade pólo reduziu a participação para 44,41%, e os demais 
municípios passaram a contabilizar 52,12% dos domicílios urbanos5. Dados de estudo do 
Banco Mundial, IPEA, IPPUC que mediu a variação no número de residências formais do 
Aglomerado Metropolitano entre os Censos IBGE de 1991 e 2000, confirmam a tendência 
de expansão da ocupação nas direções sul / sudoeste e norte / sudeste (Figura 2). 



 
FIGURA 1: Evolução da mancha urbana na Região Metropolitana de Curitiba – 1955/1995 
FONTE: COMEC 
NOTA: Editoração Vitor Jun Takahashi 

 



 
FIGURA 2: Variação de Residências Formais no Aglomerado Metropolitano de Curitiba – 1991/2000 
FONTE: BANCO MUNDIAL; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; INSTITUTO 
DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Estudos Estratégicos de Apoio às 
Políticas Urbanas para os Grupos de Baixa Renda. Brasília, 2003. 
NOTA: Editoração Vitor Jun Takahashi 
 

A espacialização dos dados referentes ao crescimento populacional, localização 
dos domicílios urbanos e expansão da mancha urbana metropolitana entre as décadas de 
1970 e 2000, demonstra que a consolidação da metropolização na RMC deu-se a partir da 
periferização urbana, fenômeno que para DELGADO, DESCHAMPS e MOURA (2004, 
p. 1) pode ser sintetizado por uma elevada concentração urbana, num ritmo acelerado e 
curto espaço de tempo, onde Curitiba e municípios limítrofes constituíram o principal 
destino dos migrantes. Dentre outras características, este processo socioespacial foi 
marcado por uma forma particular de organização do mercado imobiliário, tema a ser 
abordado no próximo tópico. 
 
Dinâmica do Mercado Imobiliário Formal 

Os dados relativos à localização dos domicílios urbanos somados aos de produção 
de lotes formais no Aglomerado Metropolitano nas últimas três décadas são relevantes 



para a compreensão da relação entre a dinâmica de estruturação do espaço e a lógica de 
organização do mercado imobiliário na RMC.  

Com base em UFPR (2004, p. 59), o período 1970/1989 coincide com a fase de 
maior dinamismo na produção de lotes legais na periferia do aglomerado metropolitano. 
Entre 1970/1979 foram aprovados na RMC 41.028 novos lotes, destacando-se Almirante 
Tamandaré (11.847 lotes) e Colombo (10.409 lotes), que somados a Pinhais, Piraquara, 
Campina Grande do Sul e São José dos Pinhais, localizados a norte e sudeste da RMC, 
chegam a 73,56% do total. 

Na década seguinte (1980/1989), o maior número de lotes foi aprovado nos 
municípios de Araucária (9.534 lotes), Campo Largo (3.711 lotes) e Fazenda Rio Grande 
(3.683 lotes), situados entre sul e oeste da RMC; e em São José dos Pinhais (7.038 lotes), 
Pinhais (6.032 lotes), Colombo (5.495 lotes) e Almirante Tamandaré (3.828 lotes), 
situados entre sudeste e norte. Neste período, dos 45.117 aprovados, Araucária, Campo 
Largo e Fazenda Rio Grande somam 37,53% do total; e Almirante Tamandaré, Colombo, 
Pinhais, São José dos Pinhais, 49,63%.  

Em síntese, no período 1970 / 1994 foram aprovados 89.089 novos lotes na RMC, 
a grande maioria deles localizados entre sudeste e norte do Aglomerado Metropolitano6, 
(UFPR, 2004, p.59). 

Para caracterizar as tendências atuais do mercado de lotes formais, a pesquisa 
realizada pelo Laboratório de Arquitetura e Urbanismo (LAURB) identificou as áreas de 
concentração de ofertas de terrenos e a distribuição espacial de seus preços. Teve como 
fonte principal um site especializado em vendas de imóveis, onde 85% das imobiliárias 
atuantes na RMC têm suas ofertas divulgadas7.  

A pesquisa identificou em 2007 um total de 2.228 terrenos à venda em 11 
municípios integrantes do Aglomerado Metropolitano8 (Tabela 2). Excluindo-se a cidade 
pólo, com 67,55% do total levantado, verificou-se que os municípios com as maiores 
porcentagens de oferta dos lotes à venda eram: São José dos Pinhais (8,93%) sendo 44% 
na faixa de tamanho “entre 360 e 600 m²”, e Almirante Tamandaré (7,90%) sendo 50% 
dos lotes na faixa “maior que 250 a 360 m²”. Além do maior número de terrenos à venda, 
o município de Curitiba concentra também o maior número das ofertas para as faixas de 
tamanho maiores que 600m², correspondendo a 771 lotes, ou 35% da amostra.  

 
TABELA 2: TOTAL DE TERRENOS À VENDA E DISTRIBUIÇÃO DAS OFERTAS POR FAIXA DE 

TAMANHO DOS LOTES SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2007 
TERRENOS 
À VENDA OFERTAS POR FAIXA DE TAMANHO (m²) 

MUNICÍPIO absoluto 
(número) 

relativo 
(%) 

até 
125 

>125 a 
250 

>250 a 
360 

>360 a 
600 

>600 a 
1500 

>1500 
a 3000 

> 
3000

Almirante Tamandaré 176 7,90 0 4 88 52 19 5 8
Araucária 46 2,06 0 1 1 27 8 1 8
Campo Largo 63 2,83 1 1 2 25 10 6 18
Campo Magro 9 0,40 0 0 0 0 0 0 9
Colombo 82 3,68 0 7 15 25 21 7 7
Curitiba 1505 67,55 15 125 138 456 464 133 174
Fazenda Rio Grande 30 1,35 0 10 7 8 2 1 2
Pinhais 65 2,92 0 9 0 12 30 5 8
Piraquara 38 1,71 1 0 2 24 5 1 3
Quatro Barras 15 0,67 1 0 0 0 0 2 12
São José dos Pinhais 199 8,93 5 18 20 88 20 8 40
TOTAIS 2228 100 23 175 273 717 579 169 289

FONTE: www.imoveiscuritiba.com.br 
NOTA: Dados trabalhados pelos autores. 



As ofertas para as menores faixas de tamanho, “até 360m²”, somam 21,14% do 
total, e os números mais significativos foram encontrados em Curitiba (278 lotes), 
Almirante Tamandaré (92 lotes); São José dos Pinhais (43 lotes) e Colombo (22 lotes).  

A área onde predomina o maior número das ofertas de lotes à venda situa-se num 
raio de 10 Km do Centro da cidade pólo (Figura 3). Verifica-se, ainda, que a superfície 
definida por este raio está praticamente dentro de Curitiba, e incorpora uma pequena 
porção da periferia de Almirante Tamandaré, Colombo e Pinhais. A análise da expansão 
da mancha urbana do Aglomerado Metropolitano, aprofundada no tópico anterior, 
explicita que tal área já era urbanizada na década de 1970, indicando, no interior da 
mesma, a existência de um significativo número de lotes não edificados em 2007. 

Por outro lado, ao se identificar o total de metros quadrados à venda, excluindo-se 
Curitiba que detém 35,93% da amostra, as maiores proporções referem-se à Araucária 
(21,49%) e Colombo (13,27%). Os municípios localizados entre norte e sudeste da cidade 
pólo (Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais) somam 
26,77% do total da área à venda (Tabela 3).  
 
TABELA 3: ÁREA TOTAL DE LOTES À VENDA SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2007 

MUNICÍPIO ÁREA À VENDA (m²) % 
Fazenda Rio Grande 25.498,73 0,15 
Pinhais 137.260,94 0,82 
Campo Magro 141.950,23 0,85 
Piraquara 228.026,29 1,36 
Almirante Tamandaré 422.675,68 2,52 
Quatro Barras 1.053.580,00 6,28 
Campo Largo 1.429.592,31 8,53 
São José dos Pinhais 1.475.879,54 8,80 
Colombo 2.225.354,19 13,27 
Araucária 3.603.423,59 21,49 
Curitiba 6.025.199,81 35,93 
Total 16.768.441,31 100,00 

FONTE: www.imoveiscuritiba.com.br 
NOTA: Dados trabalhados pelos autores. 

 
Além de quantificar, situar e reconhecer a tipologia dos lotes à venda identificou-

se os padrões fundiários e o preço da terra em cada município, reconhecendo-se os preços 
nas faixas de tamanho com as maiores ofertas (Tabela 4). Curitiba apresentou os preços 
mais elevados (139 U$/m2), na faixa “360 a 600 m2”, e Campo Magro, os mais baixos (5 
U$/m2), na faixa “maior 3000 m2”.  

 
TABELA 4: MÉDIA DE PREÇO DOS TERRENOS NA FAIXA DE TAMANHO COM MAIOR 

OFERTA SEGUNDO MUNICÍPIOS - 2007 
MUNICÍPIO MEDIA PREÇO (U$/m2) FAIXA DE TAMANHO COM MAIOR OFERTA (m2) 

Almirante Tamandaré 14 > 360 - 600
Araucária 29 > 360 - 600
Campo Largo 62 > 360 - 600
Campo Magro 5 > 3000
Colombo 31 > 360 - 600
Curitiba 139 > 360 - 600
Fazenda Rio Grande 38 > 125 - 250
Pinhais 106 > 600 - 1500
Piraquara 19 > 360 - 600
Quatro Barras 13 > 3000
São José dos Pinhais 73 > 360 - 600

FONTE: www.imoveiscuritiba.com.br 
NOTA: Dados trabalhados pelos autores. 



 
FIGURA 3: Preços dos terrenos à venda (U$/m²) e renda média dos chefes de domicílio segundo AEDs no Aglomerado Metropolitano de Curitiba – 2000 / 2007 
FONTE: Imóveis Curitiba (www.imoveiscuritiba.com.br), 2007; IPARDES. (2003) Indicadores Intrametropolitanos: diferenças sócio-espaciais na RMC. Curitiba. 
NOTA: Dados trabalhados pelos autores 

Editoração: Fernanda Souza, Viviane de Lara Reis e Patrícia Baliski 

http://www.imoveiscuritiba.com.br/


Na maioria dos municípios predominou a oferta de terrenos com dimensões “entre 360 
a 600 m²”, exceção feita à Fazenda Rio Grande com as menores áreas (“entre 125 e 250m2”), e 
Pinhais, com destaque para a faixa “maior que 600 e 1500 m2”. Em Campo Magro e Quatro 
Barras dominaram os lotes com dimensões acima de 3.000 m2 e as menores médias de preço. 

Apurando-se as diferenças entre o preço da terra por metro quadrado nos municípios 
pesquisados, percebe-se uma grande variação nos valores, com os mais baixos na faixa de 
“até 12 U$/m²” e os mais altos na “de 400,01 a 738 U$/m²” (Figura 3). Em Curitiba foram 
encontrados os preços mais elevados por metro quadrado, “entre 400 e 738 U$/m²”, 
localizados na maioria num raio de até 5 Km de distância do Centro. Tendo como referência 
este mesmo ponto geográfico, entre 5 e 10 Km de distância, localiza-se grande parte das 
ofertas na faixa de “56 a 100 U$/m²”, situadas na grande totalidade dentro do município pólo.  

Observa-se ainda que os preços mais baixos situam-se nos demais municípios 
metropolitanos. A exceção neste caso restringe-se a São José dos Pinhais e Pinhais, onde 
foram encontradas ofertas nas faixas de preço mais elevadas. Em Almirante Tamandaré, 
Colombo, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Araucária as ofertas variam “entre 12 a 20 
U$/m²”. A grande maioria das ofertas com os preços mais baixos por metro quadrado (“até 12 
U$/m²”) situa-se entre 10 e 20 Km do Centro de Curitiba. Vale destacar, que as ofertas 
localizadas na periferia de Almirante Tamandaré e Colombo, em áreas limítrofes ao pólo, 
apesar de enquadradas nesta faixa de preço, distam menos de 10 Km do Centro de Curitiba. 
Considerando a relação entre preço da terra por metro quadrado e perfil da renda dos 
compradores, verifica-se que os municípios que oferecem terrenos nas menores faixas de 
preço tendem a abrigar população de menor poder aquisitivo. A Figura 3 confirma tal 
situação, e indica que Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais e Colombo concentram as 
ofertas com menor preço (“12 a 56,00 U$/m2”) e predomina a população de menor renda. 

Outro aspecto é a tendência de concentração de população de menor renda na região 
nordeste e sul do Aglomerado Metropolitano, e que permite concluir que a expansão da 
ocupação urbana, predominante nesta direção, vem sendo comandada por essa população. 
 
Dinâmica do Mercado Imobiliário Informal 

Com a década de 1990 instaura-se uma nova lógica de organização do mercado 
imobiliário na RMC. De um lado, verificou-se a redução significativa na produção de lotes 
formais e, de outro, o crescimento das ocupações irregulares. Os dados da Tabela 5 explicitam 
que entre 1992 e 1998 cresceu de forma significativa o número de domicílios em ocupações 
irregulares.  
 
TABELA 5 – Evolução do número de domicílios e da população residente em ocupações irregulares no 

Aglomerado Metropolitano de Curitiba – 1992/1998 
NÚMERO DE DOMICÍLIOS POPULAÇÃO RESIDENTE MUNICÍPIO 1992 1998 1992 1998 

Almirante Tamandaré 1.536 4.785 6.451 17.705
Araucária 509 1.552 2.102 5.742
Campina Grande do Sul 188 584 788 2.161
Campo Largo 423 730 1.709 2.701
Campo Magro 0 1.723 0 6.375
Colombo 3.303 6.253 13.740 23.136
Curitiba 44.713 53.162 165.438 196.699
Fazenda Rio Grande 440 1.557 1.874 5.761
Pinhais 1.556 2.293 6.302 8.484
Piraquara 197 4.199 648 15.536
Quatro Barras 0 0 0 0
São José dos Pinhais 581 3.838 2.353 14.201
Total 53.446 80.676 201.405 298.501

FONTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. (2004) Urbanização e recursos hídricos na Região 
Metropolitana de Curitiba. Curitiba, p. 63. 



Observa-se ainda na Tabela 5 que, em 1998, 65,89% da população residente em 
ocupações irregulares estava no pólo Curitiba, com os demais municípios do Aglomerado 
Metropolitano recebendo 34,11% desse contingente, destacando-se Colombo (13,68%), 
Almirante Tamandaré (5,93%), Piraquara (5,20%), e São José dos Pinhais (4,75%). 

Levando em conta os dados apresentados, verifica-se o peso do pólo na dinâmica de 
produção de lotes irregulares no contexto do Aglomerado Metropolitano. Tendo como 
referência a versão preliminar do diagnóstico do “Plano de Regularização Fundiária em Áreas 
de Preservação Permanente”, elaborado em 2007 pela Companhia de Habitação de Curitiba 
(COHAB-CT, 2007), a Tabela 6 explicita a relevância da década de 1990 neste processo. 
Observa-se que entre 1987 e 1996 as ocupações irregulares em Curitiba passaram de 87 para 
167, e o de domicílios em ocupações irregulares de 11.929 para 33.778. Em 2005, nove anos 
depois, as ocupações irregulares passaram a contabilizar 341, e o de domicílios 62.267.9

 
TABELA 6 – Evolução do número de ocupações irregulares e de domicílios em ocupações irregulares no 

município de CURITIBA – 1979/2005 
ANO NÚMERO DE OCUPAÇÕES NÚMERO DE DOMICÍLIOS 

1979 46 6.067
1987 87 11.929
1996 167 33.778
2000 301 57.333
2005 341 62.267

FONTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA. (2007) Plano de Regularização 
Fundiária em Áreas de Preservação Permanente: diagnóstico versão Preliminar. Curitiba. p. 69. 
 

A partir dos dados apresentados nas Tabelas 5 e 6 pode-se afirmar que a preferência 
locacional dos domicílios irregulares no Aglomerado Metropolitano, ainda hoje, é a cidade 
pólo. No entanto, verifica-se também que entre 1992 e 1998, esse município contribuiu com 
apenas 32,19% do acréscimo da população residente em ocupações irregulares, indicando que 
a maior parte do crescimento foi absorvida pelos demais municípios do Aglomerado 
Metropolitano, destacando-se os localizados a leste da RMC – Pinhais e Piraquara (Figura 4).  

Tendo como base a realidade apresentada, e com o objetivo de correlacionar a 
evolução no número de ocupações e domicílios irregulares com a dinâmica do mercado 
imobiliário no Aglomerado Metropolitano, entre 2003 e 2008 foram levantados os preços dos 
imóveis à venda em 21 ocupações. Do total levantado, 11 delas localizam-se a oeste do 
município de Curitiba, 01 em Almirante Tamandaré, 04 em Colombo, 03 em Pinhais e 02 em 
Piraquara. As informações das Tabelas 7 e 8 foram obtidas a partir dos levantamentos feitos 
em campo e estão apresentadas de forma resumida. 

Embora o levantamento não abarque toda a realidade metropolitana, a partir da 
tabulação dos dados foi possível produzir algumas sínteses. A análise demonstrou, em 
primeiro lugar, que a prática de comercialização dos lotes é freqüente, apesar do morador não 
possuir o título de propriedade. Apurou-se, também, a existência de grandes diferenças nos 
preços dos imóveis no interior de uma mesma ocupação, como no caso do bairro Tanguá, sul 
do município de Almirante Tamandaré, onde os preços mínimo e máximo encontrados foram 
de 32,87 U$/m² e 793,11 U$/m², respectivamente. O preço elevado, no último caso, deve-se 
às características da construção implantada no lote: edificação de dois pavimentos, com uso 
comercial no primeiro piso e residencial no superior. 

Os dados coletados demonstraram ainda que, quando comparados os preços no interior 
de uma mesma ocupação, os mais elevados têm relação com a localização dos lotes na 
ocupação irregular; as qualidades construtivas da edificação existente e as condições do 
terreno (firme, fora de risco de inundações). Quando analisada a diferença de preços entre 
ocupações, verificou-se que o bairro do Tatuquara a aproximadamente 15 Km do Centro de 
Curitiba tem os preços mais baixos,e o Tanguá, a 7,5 Km, os mais elevados. 



TABELA 7: Preço da Moradia em ocupações irregulares – Curitiba – 2003/2006 
BAIRRO Nome da ocupação 

irregular Área (m²) Preço (U$/m²) Ano Preço médio bairro 
próximo (U$/m²) 

Augusta Vila São José 150 36,94 2001 57 a 81¹
 Vila São José 150 61,57  
 Vila São José 35 105,54  
 Vila São José 150 123,13  
Tatuquara Terra Santa 196 3,47 2003 29 a 73,5²
 Terra Santa 240 5,68  
 Terra Santa 120 11,35  
 Terra Santa 91 18,72  
 Moradias da Ordem 30 29,48  
 Pompéia 160 32,69  
 Terra Santa 12 51,09  
São Miguel Bela Vista 2 128 8,24 2003 29 a 73,5²
 Bela Vista 2 105 15,07  
 Bela Vista 2 105 20,09  
 Bela Vista 1 105 30,13  
 Bela Vista 2 30 46,87  
 Bela Vista 1 105 50,23  
 Bela Vista 1 90 58,60  
Caximba Vila Juliana 360 2,81 2004 
 Vila Juliana 344,4 5,25  
 Vila Juliana 200 7,23  
 Vila Juliana 230 15,71  
 1 de Setembro 250 21,54  
 Vila Juliana 200 27,10  
 1 de Setembro 160 33,66  
 Vila Dantas 200 36,13  
Orleans Real 2 a 200 80,56 2006 
 Real 2 a 220 94,16  
Butiatuvinha 3 Pinheiros 220 41,85 2006 
 3 Pinheiros 200 64,44  
 3 Pinheiros 252 82,20  
 3 Pinheiros 120 107,41  
 3 Pinheiros 80 115,08  

FONTES: Pesquisa de campo / LAURB e BANCO MUNDIAL; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA; INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Estudos 
Estratégicos de Apoio às Políticas Urbanas para os Grupos de Baixa Renda. Brasília, 2003. 
NOTA: (1) Dados levantados em campo pela pesquisa. 

(2) BANCO MUNDIAL; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; INSTITUTO DE 
PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA, 2003. 
 

TABELA 8 - Preço da Moradia em Ocupações Irregulares – Almirante Tamandaré–2007 
BAIRRO Nome da ocupação 

irregular Área (m²) Preço (U$/m²) Ano Preço médio bairro 
próximo (U$/m²) 

Tanguá Vila Tanguá 252 32,87 2007 97,76¹
 Vila Tanguá 150 36,82  
 Vila Tanguá 429 77,39  
 Vila Tanguá 63 96,42  
 Vila Tanguá 90 153,40  
 Vila Tanguá 91 364,12  
 Vila Tanguá 94 793,11  

FONTES: Pesquisa de campo / LAURB e INPESPAR – Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Mercado Imobiliário e Condominial. 
NOTA: (1) INPESPAR, 2007. 



 
FIGURA 4: Localização das ocupações irregulares e renda média dos chefes de domicílio segundo AEDs no Aglomerado Metropolitano de Curitiba – 1999 / 2007 
FONTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA (2007) Plano de Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente: Diagnóstico versão 
preliminar. Curitiba. (2007), IPARDES. (2003) Indicadores Intrametropolitanos: diferenças sócio-espaciais na RMC. Curitiba. 
NOTA: Editoração Fernanda Souza, Viviane de Lara Reis e Patrícia Baliski 



Levando-se em conta as áreas pesquisadas, os menores preços foram encontrados no 
bairro Caximba, no extremo sul do município de Curitiba, sendo que os mesmos podem ser 
justificados pela distância em relação aos bairros consolidados e ao Centro da cidade pólo; 
por ocuparem área sujeita a inundação e pelas condições precárias das moradias encontradas. 
O Caximba situa-se entre 20 e 25 Km do Centro. Além desse componente, verificou-se, neste 
caso, que as restrições ambientais da área funcionaram como elemento redutor de preços, isto 
é, os riscos a que os moradores estão sujeitos provocaram a desvalorização do imóvel. 

Outra análise diz respeito aos resultados da comparação entre os preços praticados nas 
áreas irregulares e nos bairros populares vizinhos, com lotes produzidos pelo mercado formal. 
Neste caso, nem sempre foi apurada uma disparidade exagerada entre os preços (Tabela 7); ao 
contrário, em geral, os valores estão bem próximos. Esta pequena diferença pode ser 
explicada, em parte, pelo fato dos preços nas ocupações irregulares corresponderem à soma 
do terreno e da casa existente. Em algumas situações, entretanto, a diferença de preços entre 
as áreas irregulares e os bairros vizinhos foi significativa, com os terrenos irregulares 
apresentando um preço muito superior à média dos terrenos regulares nos bairros próximos. 

Nas Tabelas 9 e 10 foram confrontados os preços e dimensões de alguns imóveis à 
venda nos mercados formal e informal em Curitiba e Almirante Tamandaré. Em Curitiba, no 
bairro Tatuquara, no mercado formal, a variação de preços está entre 141,87 e 56,86 U$/m², e 
no informal entre 5,68 e 3,47 U$/m². Ainda em Curitiba, no bairro Augusta, situação inversa 
foi encontrada: um terreno do mercado informal com 150 m² tem um preço de 123,13 U$/m², 
enquanto no formal um com 277 m² custa 74,13 U$/m². A razão dessa diferença de preços 
pode ser explicada pela qualidade da edificação do imóvel à venda na ocupação irregular. Em 
Almirante Tamandaré, o mercado informal apresenta preços mais elevados que o formal, 
mesmo considerando-se o fato do imóvel irregular à venda ser edificado e o formal não.  
 
TABELA 9 - Comparação dos preços dos terrenos no mercado formal e informal no município de 

Curitiba 2003 /2007 
MERCADO FORMAL  MERCADO INFORMAL 

Bairro Área (m²) Preço (U$/m2)  Bairro Área (m²) Preço (U$/m2) 
Tatuquara 248,65 141,87  Tatuquara 240,00 5,68

 261,56 56,86   196,00 3,47

Fazendinha 360,00 123,17   160,00 32,69

Alto Boqueirão 360,00 85,78  Caximba 160,00 33,66

Sitio Cercado 300,00 68,62   200,00 36,13

Caximba 160,00 56,29  Butiatuvinha 252,00 82,20

Butiatuvinha 544,00 84,80  Orleans 220,00 94,16

Augusta 277,00 74,13  Augusta 150,00 123,13

FONTE - Pesquisa de campo / LAURB. 
 
TABELA 10 - Comparação dos preços dos terrenos no mercado formal e informal no município de 

Almirante Tamandaré – 2007/2008 
MERCADO FORMAL  MERCADO INFORMAL 

Bairro Área (m²) Preço (U$/m2)  Bairro Área (m²) Preço (U$/m2) 
Tanguá 219,69 22,72  Tanguá 252,00 32,87

 169,72 65,60   150,00 36,82

 228,00 18,40   90,00 153,40

FONTE - Pesquisa de campo / LAURB. 
 



Mesmo que, em valores absolutos, os preços do mercado formal sejam, em geral, 
maiores que do informal, os preços dos imóveis nas ocupações irregulares podem ser 
considerados elevados, já que os moradores dessas áreas não têm as mesmas condições de 
acesso aos benefícios da urbanização, disponíveis em um bairro regular. Conforme esclarece 
ABRAMO (2001), na conformação de preços do mercado informal, a irregularidade é um dos 
principais motivos dos preços elevados, já que ela permite ao morador a isenção das 
limitações impostas pela legislação urbanística, flexibilizando e ampliando a possibilidade de 
utilização do imóvel, situação valorizada pelas famílias com renda baixa, que têm nele o 
único patrimônio. Essa flexibilidade é incorporada ao preço, tornando o lote irregular 
comparativamente mais caro que outros nos bairros vizinhos, sujeitos às normas urbanísticas. 
 
Considerações finais 

O cruzamento dos dados relativos ao incremento populacional e à localização da 
expansão da mancha urbana metropolitana entre 1970 e 2000 explicitou a relação entre as 
dinâmicas de metropolização e periferização urbana na RMC. Verificou-se que este processo 
socioespacial tem como lócus privilegiado os municípios do Aglomerado Metropolitano, e é 
mais intenso num raio que parte do Centro da cidade pólo e atinge 15 Km de distância. 

Levando-se em conta tal raio, e excluindo-se Curitiba, responsável por 54,42% do 
incremento populacional no Aglomerado Metropolitano no período estudado, a periferização 
da população foi mais intensa em São José dos Pinhais (9,47%), Colombo (9,13%) e Pinhais 
(5,73%). Apesar da diferença entre os dois primeiros e o terceiro, destaca-se que até 1992 o 
território do município de Pinhais integrava o de Piraquara, responsável por 2,87% do 
incremento no período. Com base nestes dados, apurou-se que os setores de círculo 
localizados a nordeste e sudeste com raios entre 5 e 15 Km de distância do Centro do pólo, 
receberam 27,20% do incremento populacional do Aglomerado Metropolitano entre 1970 e 
2000. 

Verificou-se, ainda, que, apesar da tendência de continuidade do processo de 
periferização nestes setores, no último decênio estudado intensificou-se o crescimento 
demográfico e a mancha urbana em direção ao sul da metrópole, com destaque para os 
municípios de Curitiba e Fazenda Rio Grande. O estudo também demonstrou que a expansão 
da periferia vem se consolidando sobre áreas cada vez mais distantes do Centro da cidade 
pólo, em setores de círculo localizados entre 20 e 25 Km de distância. 

O cruzamento destas constatações com os dados referentes ao funcionamento do 
mercado imobiliário no Aglomerado Metropolitano permitem concluir que, a primeira frente 
de expansão da periferia metropolitana, vetores norte, nordeste e sudeste, teve como agente 
desencadeador da ocupação o mercado imobiliário formal. Tal afirmação é possível a partir da 
comprovação de que a maioria dos lotes aprovados entre 1970 e 1994 foram implantados a 
sudeste e norte do Aglomerado Metropolitano. 

Analisando-se, por sua vez, as ofertas de lotes à venda em 2007, concluiu-se que estas 
se concentram a uma distância de até 10 Km do Centro da cidade pólo. A região que detém o 
maior número das ofertas está praticamente inserida no município de Curitiba, incorporando 
pequenas áreas da periferia de Almirante Tamandaré, Colombo e Pinhais. Esta região, onde 
está localizado o maior número de ofertas, é constituída por uma quantidade significativa de 
lotes não edificados, embora já fosse considerada urbanizada desde a década de 1970. 

Ao se analisar o padrão de tamanho dos lotes à venda nos municípios pesquisados, 
identificou-se um predomínio de terrenos com área entre 360 a 600 m². Exceções a esta regra 
foram observadas em Fazenda Rio Grande e Pinhais; no primeiro destacaram-se os terrenos 
entre 125 e 250m2 e, no segundo, a faixa com lotes nas dimensões “entre 600 e 1500 m²”. 
Cruzando as tipologias de tamanho, com o preço da terra e a renda dos chefes de família, 
constatou-se que ao sul, em Fazenda Rio Grande, município localizado entre 20 e 25 Km de 



distância do Centro do pólo, a expansão urbana vem se consolidando a partir da ofertas de 
lotes menores e mais baratos, permitindo-se inferir que tais parcelas vêm sendo apropriadas 
por famílias com menor poder aquisitivo. Por outro lado, em Pinhais e São José dos Pinhais, 
situados a leste e sudeste, entre 5 e 10 Km e 10 e 15 Km de distância do Centro, 
respectivamente, a expansão urbana se dá a partir de ofertas de lotes maiores e com preços 
mais altos que no sul, identificando-se a presença de famílias com maiores rendimentos. 

Em Curitiba, foram encontrados os preços mais elevados por metro quadrado e as 
maiores faixas de renda, ambos predominantemente localizados num raio de até 5 Km de 
distância do Centro. Apurou-se, ainda, que a maior parte das ofertas com os preços mais 
baixos por metro quadrado situa-se entre 10 e 20 Km do Centro de Curitiba. Somando-se a 
estes dados a renda dos chefes de família e a localização das áreas que vêm sofrendo intenso 
processo de urbanização (sul e nordeste), conclui-se que o vetor de expansão da ocupação 
urbana / metropolitana vem sendo comandado por população de baixa renda. 

Do ponto de vista da dinâmica do mercado imobiliário, verificou-se na década de 1990 
a emergência de uma nova lógica, tanto no que tange ao crescimento das ocupações 
irregulares, como no número de lotes formais produzidos na metrópole. Foi possível 
constatar, de um lado, a redução significativa no número de lotes formais e, de outro, a 
presença de taxas mais elevadas de crescimento dos domicílios em ocupações irregulares nos 
municípios da periferia metropolitana, destacando-se Colombo, Almirante Tamandaré, 
Piraquara, e São José dos Pinhais. Estes municípios situam-se em setores de círculo que 
distam entre 10 e 15 Km do Centro, a nordeste e sudeste do Aglomerado Metropolitano. No 
entanto, Curitiba ainda detém a preferência locacional dos domicílios irregulares. 

Do ponto de vista da formação dos preços da terra no mercado informal, a pesquisa de 
campo identificou grandes diferenças nos preços dos imóveis no interior de uma mesma 
ocupação irregular. Verificou-se, que os mais elevados estão relacionados à melhor 
localização no interior da ocupação; às qualidades construtivas da edificação existente e às 
condições de risco e edificabilidade do terreno. De outro lado, comparando-se diferentes 
ocupações irregulares, os preços mais elevados foram encontrados nas áreas mais próximas ao 
Centro da cidade pólo e os mais baixos nas mais distantes, sendo irrelevante o município em 
que estão localizadas. 

A comparação dos preços praticados nas ocupações irregulares e nos bairros vizinhos 
próximos não indicou grande disparidade entre eles. A diferença entre os preços no mercado 
formal e no informal é maior nos bairros mais distantes do Centro de Curitiba, como 
Tatuquara e Caximba, localizados entre 20 e 25 Km, e menor nos mais próximos. Exceção 
para o critério de distância ao Centro foi observada em Almirante Tamandaré que, apesar de 
situar-se a menos de 10 Km, apresenta diferenças consideráveis nos preços do formal e do 
informal. Tal situação pode ser explicada pelas características naturais do sítio, com 
declividades mais elevadas e a presença de fragilidades geológicas e geotécnicas. É 
importante lembrar, no entanto, que um dos componentes para a maior ou menor diferença 
entre os preços é a qualidade da edificação do imóvel existente no lote irregular, o que não 
pode ser desconsiderado na comparação. 

Por fim, a pesquisa demonstrou que a estruturação do espaço na metrópole de Curitiba 
teve, e continua tendo, uma forte participação do mercado imobiliário. Constatou-se, ainda, 
que a centralidade exercida pela cidade pólo e a segregação socioespacial, explicitadas pela 
relação entre a distância ao centro de Curitiba, o preço da terra e a renda da população 
residente, são fatores presentes tanto na dinâmica do mercado formal quanto na do informal. 
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3 Em função de tais características a pesquisa adotou o Aglomerado Metropolitano como recorte espacial 
para análise, e não a totalidade da RMC. 

4 Na análise da evolução da ocupação urbana / metropolitana, como referência de medida entre as distâncias 
das manchas urbanas em relação ao centro, o marco zero corresponde ao Bairro Centro da cidade pólo. O Centro, 
portanto, coincide com a localização do sítio de ocupação que originou o assentamento urbano de Curitiba. 

5 Excluindo-se os 12 municípios do Aglomerado Metropolitano, os demais integrantes da RMC não 
apresentaram evolução significativa no mesmo período. Levando-se em conta o total dos domicílios urbanos da 
região metropolitana, eles passaram de 2,98% entre 1970/1980 para 3,48% entre 1991/2000. 

6 Estes dados explicitam a contradição existente entre os interesses do mercado imobiliário e as diretrizes de 
planejamento territorial contidas no Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) da RMC de 1978. Sob a 
responsabilidade da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), o PDI definia a região leste 
como área a ser preservada da ocupação urbana mais intensa, em função da presença dos principais mananciais 
de água da região e uma relevante rede hídrica.  

7 Imóveis Curitiba (www.imoveiscuritiba.com.br) 
8 Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, 

Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. 
9 A diferença entre o número de domicílios em ocupações irregulares em Curitiba para os anos de 1998 e 

1996, apresentados nas Tabelas 5 e 6, referem-se às distintas metodologias adotadas para contagem das áreas. O 
número apresentado na primeira refere-se ao levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba (IPPUC), e na segunda à metodologia utilizada pelo IBGE. A do IPPUC considerou todas as 
ocupações irregulares, e a do IBGE apenas os assentamentos com no mínimo 51 unidades habitacionais. 
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