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 Com o objetivo de proporcionar a cada região do território municipal a sua melhor utiliza-
ção, em conformidade com as diretrizes de crescimento e de mobilidade urbana e com as caracterís-
ticas ambientais e locacionais, são estabelecidas no Plano diretor de curitiba áreas diferenciadas de 
adensamento¹, uso e ocupação do solo. denominadas por aquele instrumento de política urbana de 
macrozonas, essas áreas possuem a seguinte divisão:

² Perímetro do lote confrontante com uma via pública. em caso de lotes que conformam uma ou mais esquinas, o número de testadas cor-
responderá ao número de divisas tangentes às vias públicas.

i - eixos estruturantes: principais eixos de 
crescimento da cidade, caracterizados como 
áreas de expansão do centro tradicional e 
como corredores de ocupação mista de alta 
densidade, tendo como suporte os sistemas 
de circulação e de transporte;
ii - eixos de adensamento: eixos de cresci-
mento complementares da estruturação ur-
bana, de ocupação mista e de média densi-
dade;
iii - áreas com predominância residencial 
de média densidade: caracterizadas como 
suporte aos eixos estruturais e que se be-
neficiam do sistema de transporte de alta 
capacidade, onde deve se promover, priorita-
riamente, a ocupação com habitação coletiva 
e comércios e serviços de atendimento de 
bairro, devido à infraestrutura implantada;
iV - áreas com predominância residencial de 
baixa densidade: onde deve se promover, 
prioritariamente, a ocupação residencial, de 
acordo com o suporte natural e infraestrutura 
implantada;
V - áreas de ocupação mista de alta, média 
e baixa densidade: onde deve se promover 
ocupação mista, residencial, comercial e de 
serviços, de alta, média e baixa densidade, de 
acordo com o suporte natural e infraestrutura 
implantada;
VI - áreas com destinação específica: aquelas 
cuja ordenação de uso e ocupação do solo 
se caracteriza pela existência ou previsão de 
instalações destinadas a grandes usos ins-
titucionais, industriais, comerciais e de ser-
viços, que por seu porte ou natureza exijam 
confinamento em áreas próprias;
Vii - áreas de ocupação controlada: compar-
timentos com grande presença de maciços 
florestais ou com características ambientais 
relevantes, onde se deve intensificar a ocu-
pação das áreas livres de cobertura florestal, 
com o objetivo de buscar o equilíbrio entre a 
ocupação e a preservação ambiental, respei-
tada a densidade da macrozona;

 essas  macrozonas, por sua vez, são 
compartimentadas em zonas e setores, sob 
as quais incidem distintos parâmetros de uso 
e ocupação do solo. tais disposições encon-
tram-se sedimentadas na legislação de zone-
amento, uso e ocupação do solo e devem ser 
respeitadas sempre que houver o interesse 
em se edificar uma nova construção, ou efetu-
ar restauros, reformas, ampliações, demolições 
ou alteração de uso nas edificações existentes. 
 a espacialização desses regramentos, 
entretanto, dá-se não somente através da divisão 
compartimental do território, mas também por 
meio da classificação do sistema viário munici-
pal. A esse respeito, define a lei de zoneamento, 
uso e ocupação do solo o sistema viário básico 
como o conjunto de vias públicas, hierarquiza-
das, que constituem o suporte físico da circula-
ção urbana do território do Município e garantem 
sua integração ao sistema de transporte coletivo 
e ao uso do solo (cuRitiBa, 2000a, art.21).
 a hierarquização do sistema viário, por 
seu turno, tem como objetivo permear os com-
partimentos predominantemente residenciais 
com usos comerciais e de serviços de maior 
porte, possibilitando o atendimento das neces-
sidades dos cidadãos que moram ou transitam 
nas proximidades dessas vias. Sendo assim, 
cada lote inserido no perímetro urbano de curi-
tiba tem seu uso e ocupação regulamentados 
a partir da associação desses três aspectos: 
macrozona e zona ou setor em que se localiza 
e classificação do sistema viário que tangencia 
sua(s) testada(s)².  as imagens ao lado ilustram 
a sobreposição dos diferentes regramentos que 
incidem sobre o uso e ocupação do solo urbano 
de curitiba. 

Viii - áreas de proteção ambiental: compreendem, nas porções inseridas no município e sem prejuízo a outras 
áreas criadas por lei, a Área de Proteção ambiental estadual do Passaúna, com o objetivo de proteger e conser-
var a qualidade ambiental e os ecossistemas existentes, em especial a qualidade e quantidade de água para fins 
de abastecimento público, e a Área de Proteção ambiental do iguaçu, que tem por objetivo garantir a preserva-
ção, conservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da bacia do Rio iguaçu.

(cuRitiBa, 2015, art. 20)

caRtoGRaMa de MacRozoneaMento, 2015
fonte: lei municipal nº 14.771 de 2015 - anexo 1.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração

 De forma prática, a identificação dos critérios de assentamento e implantação da edificação no 
terreno são estabelecidos pelos seguintes parâmetros de ocupação: 

na SeQuÊncia, de BaiXo PaRa ciMa: caRtoGRaMa de Ma-
cRozoneaMento, zoneaMento e zoneaMento coM o SiS-
teMa ViÁRia JuStaPoSto.
fonte: lei municipal nº 14.771 de 2015 - anexo 1; lei municipal nº 
9.800 de 2000 e decreto municipal nº 188 de 2000.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração

I - taxa de ocupação - percentual expresso pela relação entre a área de projeção da edifi-
cação ou edificações sobre o plano horizontal e a área do lote ou terreno onde se pretende 
edificar;
II - coeficiente de aproveitamento - fator estabelecido para cada uso nas diversas zonas, que 
multiplicado pela área do terreno, define a área máxima computável admitida nesse mesmo 
terreno;
III - altura da edificação - dimensão vertical máxima da edificação, expressa em metros, quan-
do medida de seu ponto mais alto até o nível do terreno, ou em número de pavimentos a 
partir do térreo, inclusive;
IV - recuo do alinhamento predial - distância mínima perpendicular entre a fachada da edifi-
cação incluindo o subsolo e o alinhamento predial existente ou projetado;
V - afastamento das divisas - distância mínima perpendicular entre a edificação e as divisas 
laterais e de fundos do terreno;
Vi - taxa de permeabilidade - percentual da área do terreno que deve ser mantido permeá-
vel;
VII - dimensão do lote - estabelecida para fins de parcelamento do solo e ocupação do lote e 
indicada pela testada e área mínima do lote.                                         (cuRitiBa, 2000a, art. 42)

eixos estruturantes
eixos de adensamento
Áreas com predominância residencial de média densidade
Áreas com predominância residencial de baixa densidade
Áreas de ocupação mista
Áreas com destinação específica
Áreas de ocupação controlada
Áreas de proteção ambiental
unidade de conservação

¹ conforme previsto no Plano diretor (lei municipal 14.771 de 2015), considera-se como densidade bruta baixa até 80 (oitenta) habitações/
ha, densidade bruta média de 81 (oitenta e uma) a 200 (duzentas) habitações/ha e densidade bruta alta 201 (duzentas e uma) a 400 (qua-
trocentas) habitações/ha.
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 Partindo-se dos conceitos básicos apresentados, o objetivo da presente pesquisa é identi-
ficar como se deu a produção imobiliária no período de vigência da lei de zoneamento, uso e ocupa-
ção do solo de 2000 (lei municipal nº 9.800 de 2000), relacionando-a aos parâmetros urbanísticos ins-
tituídos. Para tanto, tem como fonte de informação o relatório de alvarás de construção da Secretaria 
Municipal de urbanismo (SMu) e utiliza como recorte os empreendimentos imobiliários que tiveram 
o seu certificado de vistoria e conclusão de obra (CVCO) emitido entre 2000 e 2016. A opção pelo uso 
da data de emissão do cVco foi pautada pela necessidade de se analisar os empreendimentos efe-
tivamente concluídos, visto que a adoção da data de emissão do alvará de construção incorreria na 
possibilidade de se considerar empreendimentos ainda não iniciados³. 
 Outro recorte efetuado foi quanto à finalidade do alvará. Como a intenção era analisar a produção 
imobiliária ocorrida no período, considerou-se apenas os novos empreendimentos, ou seja, alvarás emiti-
dos para as finalidades “construção”, “moradia popular” e “outros”, sendo desconsiderados os de reforma, 
ampliação, demolição e restauro. ainda, quando da aferição do número de empreendimentos e de uni-
dades imobiliárias produzidos, optou-se pela exclusão de alvarás emitidos para a produção exclusiva de 
edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, portaria e garagens. entretanto, para o côm-
puto da área construída, essas edificações foram consideradas, dado que, embora não configurem novos 
empreendimentos ou novas unidades imobiliárias,  integram a soma da área construída total produzida. 

³ na data da publicação deste trabalho, o prazo de validade 
para alvarás de construção era de 02 (dois) anos para edifi-
cações com até 02 pavimentos e 03 (três) anos para edifica-
ções com 03 ou mais pavimentos. decorrido esse período, 
caso a obra ainda não tivesse sido iniciada, possibilitava-se 
a prorrogação no prazo de 01 (um) ano. Para as obras inicia-
das, a prorrogação do prazo dos alvarás era de 02 (dois) anos 
para edificações com até 02 pavimentos e 03 (três) anos para 
edificações com 03 ou mais pavimentos (SMU, 2018).
4 em função dos parâmetros máximos diferenciados, não foi 
considerado o SE-AD da Av. Presidente Affonso Camargo,

 tendo como base os materiais e re-
cortes enunciados, este trabalho dedica-se 
ao perfil da produção imobiliária em Curiti-
ba, a partir do destaque dos compartimento 
do zoneamento representativos do maior 
montante de empreendimentos produzidos 
(92% do total), de área construída (90%) e de 
número de unidades residenciais e não re-
sidenciais (95%). fazem parte dos comparti-
mentos discriminados na análise o Setor es-
pecial estrutural (Se), a zona central (zc), as 
zonas residenciais 1 (zR1), 2 (zR2), 3 (zR3) e 4 
(zR4), o Setor especial eixos de adensamen-
to (Se-ad)4, o Setor especial de habitação 
de interesse Social (SehiS), o Setor especial 
nova curitiba (Senc), o Setor especial de 
ocupação integrada (Se-oi), a zona Resi-
dencial de ocupação controlada (zRoc), as 
zonas residenciais Santa felicidade (zRSf) 
e umbará (zRu), o Setor especial conector 
(conec), as zonas de transição nova curi-
tiba (zt-nc) e Marechal floriano (zt-Mf), o 
Polo da linha Verde (Polo-lV), a zona de 
transição da linha Verde (zt-lV) e o Setor 
especial da linha Verde (Se-lV). os demais 
compartimentos não individualizados na 
análise foram classificados como “outros”.

caRtoGRaMa de zoneaMento coM o deStaQue doS 
coMPaRtiMentoS diScRiMinadoS na anÁliSe, 2015
fonte: iPPuc - Geoprocessamento
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração

 No que diz respeito ao número de empreendimentos concluídos entre 2000 e 2016, os com-
partimentos a apresentarem a maior produção foram a zR2, representando 32% do total do município, 
a zR3, com representatividade de 15%, e o SehiS, representando outros 13%. há que se considerar, 
entretanto, que no caso da zR2 e da zR3, a alta produção está diretamente relacionada à extensão 
territorial dessas zonas; enquanto a zR2 perfaz 80 km² ou 18% da extensão territorial do município, a 
zR3 abrange outros 42 km² ou aproximadamente 10%. o SehiS, por sua vez, representa apenas 4% do 
território municipal, o que implica dizer que para esse compartimento a produção foi mais densa. 
 em contrapartida, em termos de área construída e número de unidades - residenciais e não 
residenciais -, outros compartimentos assumem destaque. embora a zR2 e a zR3 continuem em um 
lugar de relevo, o Setor especial estrutural e a zR4 ganham posição, representando a primeira 13% da 
área construída e 13% do total de unidades, e a segunda 18% da área construída e 17% do número de 
unidades. isso porque, em conformidade com o que prevê a lei de zoneamento, uso e ocupação do 
solo, tais compartimentos são caracterizados como de maior adensamento, sendo permitidos em-
preendimentos de maior porte, seja em termos de aproveitamento do solo ou altura. Sendo assim, 
ainda que com uma menor representatividade em número de empreendimentos produzidos, estes 
caracterizam-se pelo maior porte, em área construída e número de unidades. 
 todavia, quando detalhado o uso das unidades, analisando separadamente as residenciais 
das não residenciais, é possível identificar de forma mais precisa o perfil de cada compartimento do 
zoneamento. o Setor especial estrutural, por exemplo, que representou 13% do total de unidades 
imobiliárias produzidas, quando consideradas as unidades não residenciais atingiu a representativi-
dade de 30%. O mesmo comportamento foi identificado para a Zona Central, que apresentou a repre-
sentatividade de 5% do total de unidades e 14% das unidades não residenciais. Por outro lado, todas 
as zonas residenciais apresentaram uma maior relevância em termos de unidades residenciais, em 
conformidade com o que prevê a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
nota: Para uma melhor compreensão da distribuição espacial desses compartimentos, utilizou-se da mesma paleta de cores do mapa de 
zoneamento (à esquerda).

Representatividade do 
compartimento no total de 

empreendimentos - 2000 a 2016

Representatividade do 
compartimento na área 

construída - 2000 a 2016

Representatividade do 
compartimento no total de 

unidades - 2000 a 2016

 o estudo que segue trata do detalhamento e aprofundamento das informações aqui apresen-
tadas. Para tanto, a estrutura foi dividida da seguinte forma: inicialmente, expõe-se breves conside-
rações sobre a regulamentação do uso e ocupação do solo em curitiba; em seguida, apresenta-se 
dados relativos à produção imobiliária ocorrida entre 2000 e 2016, no que diz respeito ao número de 
empreendimentos, área construída, área computável, coeficiente de aproveitamento, número de pa-
vimentos e uso; por fim, prossegue-se com a análise do número de unidade imobiliárias produzidas, 
distinguindo-as em uso habitacional e não habitacional.
 a despeito do conteúdo técnico apresentado, esse trabalho é direcionado aos mais diversos 
atores sociais; profissionais de áreas correlatas, entidades de classe, acadêmicos, movimentos so-
ciais, empresários, organizações não governamentais, bem como o próprio poder público municipal, 
em suas esferas executiva e legislativa. com o material apresentado, estima-se contribuir com uma 
melhor compreensão do perfil da produção imobiliária em Curitiba, frente à legislação urbanística 
então vigente, promovendo o insumo necessário à pesquisa e ao planejamento urbanos e às reivindi-
cações e decisões quanto a eventuais revisões da normativa municipal.
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legislação urbanística municipal
 Em função do objetivo deste trabalho, de identificar a correspondência entre o perfil da pro-
dução imobiliária em curitiba e os parâmetros construtivos instituídos na normativa urbanística mu-
nicipal, a principal fonte de informação, no que diz respeito à legislação, foi a lei de zoneamento, uso 
e ocupação do solo (lei municipal nº 9.800 de 2000). Vale dizer, entretanto, que essa lei estabelece 
apenas os parâmetros urbanísticos básicos, sendo pertinente, portanto, a apreciação conjunta com as 
normativas que possibilitam a aquisição de potencial construtivo adicional, como as leis municipais 
nº 9.802 e 9.803, ambas de 2000. ademais das referidas normativas, integram o conjunto legal que 
regulamenta o uso e ocupação do solo em curitiba uma série de outras leis e decretos municipais, a 
maioria dos quais abaixo discriminada.

lei nº 9800/2000 “dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do Solo no Município de curitiba e 
dá outras providências.”
lei nº 9801/2000 ‘’dispõe sobre os instrumentos de Política urbana no Município de curitiba.”
lei nº 9802/2000 “institui incentivos para a implantação de Programas habitacionais de interesse 
Social.”
lei nº 9803/2000 “dispõe sobre a transferência de Potencial construtivo”
lei nº 9804/2000 “cria o Sistema de unidades de conservação do Município de curitiba e estabelece 
critérios e procedimentos para implantação de novas unidades de conservação.”
lei nº 9805/2000 “cria o Setor especial do anel de conservação Sanitário ambiental e dá outras pro-
vidências.”
Lei nº 9806/2000 “Institui o Código Florestal do Município de Curitiba, e dá outras providências”
lei nº 9991/2000  “altera os incisos i, letra “d”, ii, Viii e XiX, do aRt. 2º, da lei n.º 9.805, de 03 de janeiro 
de 2000, que cria o Setor especial do anel de conservação Sanitário ambiental e dá outras providên-
cias.”
lei nº 10072/2000 “altera a redação do § 1°, do art. 22, incisos ii, iii e iX, do art. 43 e art. 44, da lei n.º 
9.806, de 04 de janeiro de 2000 que “Institui o Código Florestal do Município de Curitiba.”
Lei nº 11.266/2004 “Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade - Lei 
federal n.º 10.257/2001, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do Município.”
Lei nº 11.997/2006 “Inclui como Zonas Especiais Desportivas – ZE-D as áreas que especifica, e dá 
outras providências.”
Lei nº 12.450/2007 “Institui como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS as áreas que especifica e 
dá outras providências.”
Lei nº 12.767/2008 “Define a localização dos Polos no trecho sul do Setor Especial da BR-116 - SE-BR-
116, cria incentivos construtivos para terrenos situados nos Polos, no SE-BR-116 e na zona de transição 
da BR-116 - ZT-BR-116 e dá outras providências.”
Lei nº 12.816/2008 “Dispõe sobre o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social - PMHIS, cria 
o fundo Municipal de habitação de interesse Social - fMhiS, altera dispositivos da lei Municipal n.º 
9.802, de 3 de Janeiro de 2000.”
lei nº 13.909/2011 “aprova a operação urbana consorciada linha Verde, estabelece diretrizes ur-
banísticas para a área de influência da atual Linha Verde, desde o bairro Atuba até os bairros Cidade 
industrial de curitiba - cic e tatuquara, cria incentivos por meio de instrumentos de política urbana 
para sua implantação, institui o grupo gestor, a comissão executiva e dá outras providências.”
lei nº 14.773/2015 “dispõe sobre alteração da lei nº 13.909, de 19 de dezembro de 2011, e dá outras 
providências.”
Lei nº 6.457/1983 “Estabelece normas para instalação de jogos eletrônicos e dá outras providências.”
decreto nº 423/1987 “estabelece diretrizes para a implantação de equipamentos de uso comercial ou 
de serviços em logradouros públicos.”

decreto nº 424/1987 “dispõe sobre regularização de equipamentos urbanos instalados em logradou-
ros públicos.”
decreto nº 555/1988 “dispõe sobre a conceituação e localização dos pavimentos denominados sub-
solo e térreo.”
lei nº 7.529/1990 “dispõe sobre a construção de estabelecimentos de culto em zonas residenciais.”
Decreto nº 408/1991 “Regulamenta a Lei N.º 6.337, de 28 de setembro de 1982 e revoga o Decreto n.º 
443 de 05 de agosto de 1986.”
lei nº 7.833/1991 “dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente 
e dá outras providências.”
decreto nº 380/1993 “dispõe sobre unidades de interesse especial de Preservação - uieP e estabe-
lece critérios para a concessão de incentivos, visando sua restauração e manutenção, nos termos da 
Lei N.º 6.337/1982.”
Lei nº 8.681/1995 “Dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento de combustível e serviços 
e cria a obrigatoriedade em executar medidas preventivas de proteção ao meio ambiente, especial-
mente no sistema de armazenamento de combustíveis.”
Decreto nº 971/1995 “Regulamenta a Lei N.º 8.681/1995 quanto às condições das edificações e da 
proteção ambiental dos Postos de abastecimento e Serviços.”
Decreto nº 30/1996 “Dispõe sobre eventos comerciais temporários ou permanentes.”
Decreto nº 602/1997 “Dispõe sobre a homologação da criação dos Parques Tingui e Tanguá e do 
Bosque da fazendinha.”
decreto nº 838/1997 “institui o Relatório ambiental Prévio no Município de curitiba.”
decreto nº 181/2000 “dispõe sobre a regulamentação do art. 49 da lei n.º 9.800/2000, estabelece 
procedimentos para licenciamento de projetos nos parâmetros da lei n.º 5.234/1975 e seus decretos 
complementares.”
decreto nº 182/2000 “cria a câmara de implantação de zoneamento.”
Decreto nº 183/2000 “Regulamenta o Art. 34 e seguintes, todos componentes do Capítulo IV – Da 
Classificação dos Usos, da Lei N.º 9.800/2000, define, relaciona os usos do solo e dá outras providên-
cias.
decreto nº 184/2000 “institui incentivos para galerias comerciais e edifícios de uso habitacional na 
zona central, estabelece condições para implantação de estacionamentos privativos e coletivos e dá 
outras providências.”
decreto nº 185/2000 “Regulamenta o art. 15, § 1º inciso vi, da lei n.º 9.800/2000, dispõe sobre os 
critérios de uso e ocupação do solo no setor especial histórico e dá outras providências.”
Decreto nº 186/2000 “Dispõe sobre Setor Especial Eixo Barão-Riachuelo e dá outras providências.”
Decreto nº 187/2000 “Classifica os trechos viários que compõem o Setor Especial Preferencial de Pe-
destres - Se-Pe e dá outras providências.”
decreto nº 188/2000 “Regulamenta o art. 15, § 1º inciso V, da lei n.º 9.800/2000, dispõe sobre os 
Setores especiais do Sistema Viário Básico e dá outras providências.”
decreto nº 189/2000 “estabelece critérios de ocupação para os terrenos integrantes do Setor espe-
cial do centro cívico.”
decreto nº 190/2000 “dispõe sobre os critérios de uso e ocupação do plano massa nos setores espe-
ciais estruturais, e dá outras providências.”
decreto nº 191/2000 “estabelece condições de ocupação para os terrenos integrantes do Setor es-
pecial nova curitiba.” 
decreto nº 195/2000 “dispõe sobre o Setor especial Residencial - Áreas Verdes - cic.” 
Decreto nº 196/2000 “Regulamenta a Lei N.º 9.802/2000 que instituiu incentivos para implantação de 
programas habitacionais de interesse social e dá outras providências.”
Decreto nº 198/2000 “Estabelece critérios para aplicação dos afastamentos das divisas definidos na 
lei n.º 9.800/2000, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo e dá outras providên-
cias.”
decreto nº 248/2000 “Regulamenta o art. 32 da lei n.º 9.800/2000, dispõe sobre as condições de uso 
e ocupação do solo do Setor especial de ocupação integrada - tatuquara, e dá outras providências.”
decreto nº 250/2000 “dispõe sobre a criação de novos Setores especiais de habitação de interesse 
Social.”
decreto nº 251/2000 “Regulamenta o art. 28 da lei n.º 9.800/2000, e dispõe sobre o Setor especial 
dos Pontos Panorâmicos.”
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parâmetros de uso e ocupação do solo

Lei 9800/2000
Lei 9802/2000 

(OODC)
Lei 9803/2000 

(TDC)
(OODC + TDC)

Zona / Setor ca bás. alt bás. ca máx. alt máx. ca máx. alt máx. ca máx. alt máx.

CONEC 1,5 4 2 8 2 8 2 8

SE³ 4 livre - - 6 livre 6 livre

SE - AC 1 4 2,5 10 2,5 10 2,5 10

SE - CF 1 4 2,5 10 2,5 10 2,5 10

SE - MF 1 4 2,5 10 2,5 10 2,5 10

SE - WB 1 4 2,5 10 2,5 10 2,5 10

SEHIS 1 2 - - - - - -

SENC 2 livre - - - - - -

ZC4 5 livre - - 7 livre 7 livre

ZR1 1 2 - - - - - -

ZR2 1 2 - - - - - -

ZR3 1 3 1,5 4 1,5 4 1,5 4

ZR3 - Rebouças 1 3 2,5 8 2,5 8 2,5 8

ZR4 2 6 2,5 8 2,5 8 2,5 8

ZR4 - Batel / Alto da XV 2 6 2,5 10 2,5 10 2,5 10

ZROC 0,4 2 - - - - - -

ZRSF 1 2 - - - - - -

ZRU 1 2 - - - - - -

ZT - NC5 1 6 1,8 8 1,8 8 1,8 8

ZT - MF 1 2 1,5 4 1,5 4 1,5 4

Lei 9800/2000 (OODC + TDC) Lei 13.909/2011

Zona / Setor ca bás. alt bás. ca bás. alt bás. ca bás. alt bás. ca máx. alt máx.

POLO - LV 1 livre 3 livre 1 livre 4 livre

SE - LV 1 6 3 12 1 6 4 livre

ZT - LV 1 4 1,8 6 1 4 2,5 8

 conforme mencionado nas páginas anteriores, uma série de leis e decretos regulamentam os 
parâmetros construtivos pertinentes a cada compartimento do zoneamento. dentre os parâmetros 
regulamentados, merecem destaque o coeficiente de aproveitamento e o número de pavimentos, em 
função da possibilidade da sua extrapolação mediante a aquisição de potencial construtivo adicional. 
em curitiba, essa prerrogativa é possibilitada através da compra ou da transferência de potencial 
construtivo. 
 a compra de potencial construtivo adicional corresponde à possibilidade de exercer o direito 
de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, mediante contrapartida a ser prestada 
pelo beneficiário, até o limite máximo de aproveitamento, em áreas previamente definidas na legis-
lação municipal, considerando-se a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento 
de densidade esperado em cada área. essa previsibilidade encontra amparo legal na lei federal nº 
10.257/2001 (Estatuto da Cidade), sendo definida por aquela normativa como um instrumento jurídico 
e político denominado outorga onerosa do direito de construir (oodc). 
 a transferência de potencial construtivo, por sua vez, constitui a possibilidade do proprietá-
rio de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, o direito de construir 
previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for 
considerado necessário para as finalidades previstas na normativa federal, a saber: i) implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários; ii) preservação, quando o imóvel for considerado de interesse 
histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; e iii) servir a programas de regularização fundi-
ária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 
também prevista no estatuto da cidade como um instrumento jurídico e político, essa possibilidade 
recebe o nome legal de transferência do direito de construir (tdc).
 assim sendo, àquele interessado em adquirir potencial construtivo adicional, na faixa que cor-
responde à diferença entre os parâmetros construtivos básicos e máximos - estando estes definidos 
nas normativas relativas ao uso e ocupação do solo - poderá fazê-lo seja através da aquisição direta 
do poder público municipal, por oodc, seja mediante a transferência de potencial construtivo de um 
outro terreno de sua propriedade ou da aquisição de um terceiro que esteja transferindo o seu poten-
cial, sendo esses dois últimos casos efetuados através de tdc.
 há ainda uma terceira possibilidade de aquisição de potencial construtivo adicional, prevista 
àqueles terrenos integrantes de operação urbana consorciada (ouc). nesse sentido, cabe concei-
tuar a ouc como o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, 
com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com 
o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a va-
lorização ambiental (BRaSil, 2001). enquanto por “intervenções” entende-se o que será feito para que 
a operação alcance os objetivos instituídos na normativa que a regulamenta, medidas fazem referên-
cia ao meio de fazê-lo, podendo este corresponder à alteração de índices urbanísticos alcançados 
mediante a aquisição de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs).
 em curitiba, os três instrumentos, oodc, tdc e ouc, estão previstos na normativa municipal 
para a consecução da política urbana. em relação às zonas e setores discriminados na presente análi-
se, podem adquirir potencial construtivo adicional mediante oodc o Setor especial conector, o Setor 
especial eixos de adensamento (afonso camargo, comendado franco, Marechal floriano, Wenceslau 
Braz), as zonas residenciais 3 e 4 e as zonas de transição nova curitiba e Marechal floriano. Já a tdc 
está prevista para, além das zonas e setores nas quais se aplica oodc, o Setor especial estrutural e a 
zona central. Já a ouc está restrita às zonas e setores localizados no interior do seu perímetro, nessa 
análise o Setor especial da linha Verde, o Polo de linha Verde e a zona de transição da linha Verde.
 na sequência, são apresentados os parâmetros básicos e máximos de cada um desses com-
partimentos, no que diz respeito ao coeficiente de aproveitamento e à altura da edificação. Vale notar, 
entretanto, que os parâmetros apresentados trata-se de uma simplificação da lei, visto que os parâ-
metros variam conforme o uso a que se destina a edificação e a classificação da via com que o terreno 
faz testada.

fonte: cuRitiBa, 2000a, 2000b e 2000c. 
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTA: ¹Os parâmetros construtivos acima apresentados foram extraídos das normativas urbanísticas pertinentes e simplificados. Entretanto, 
na prática, os parâmetros variam conforme aspectos como o uso a que se destina a edificação e a classificação da via com que o terreno 
faz testada. ²os parâmetros construtivos do Setor especial de ocupação integrada não foram discriminados em função da ampla variedade 
de índices urbanísticos decorrente da subdivisão do setor em subcompartimentos (área residencial, área de uso misto, área industrial e área 
linhão do emprego). Para mais informações, ver decreto municipal 887 de 2004. ³aquisição de potencial construtivo restrita aos terrenos 
com testada para a via central. Para o uso habitacional coletivo, o coeficiente máximo é 5. 4Para o uso comercial e de serviço setorial, o co-
eficiente máximo é 6. 5os parâmetros referem-se aos terrenos com testada para as vias externas até a profundidade de 100 metros, para os 
demais, altura máxima sem aquisição de potencial de 4 pavimentos, coeficiente máximo de 1,5 e altura máxima com aquisição de potencial 
de 6 pavimentos.

Parâmetros construtivos simplificados por zona/setor

Parâmetros construtivos simplificados por zona/setor integrante da OUC Linha Verde 

fonte: cuRitiBa, 2011.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTA: Os parâmetros construtivos acima apresentados foram extraídos das normativas urbanísticas pertinentes e simplificados. Entretanto, 
na prática, os parâmetros variam conforme aspectos como o uso a que se destina a edificação e a classificação da via com que o terreno 
faz testada.

 além das ressalvas já efetuadas, há ainda que se considerar a complexidade da legislação 
urbanística, conforme é possível observar a partir da relação normativa disposta nas páginas 12 e 13. 
Sendo assim, para os empreedimentos habitacionais produzidos pela iniciativa privada em parceria 
com a companhia de habitação Popular de curitiba (cohaB-ct), por exemplo, os parâmetros dife-
rem daqueles constantes na lei municipal nº 9.800 de 2000, sendo estes flexibilizados, conforme ins-
titui o decreto nº 250 de 2000 ou os decretos municipais nº 854 de 2009 e nº 1.849 de 2011. Portanto, 
independentemente do exercício de simplificação ora exposto, efetuado com o objetivo de facilitar 
a compreensão do zoneamento, uso e ocupação do solo de curitiba, para um entendimento mais 
aprofundado, sugere-se a consideração da normativa urbanística na íntegra.
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empreendimentos produzidos por ano

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

2000 a 2005 2006 a 2010 2011 a 2016

 Entre 2000 e 2016, o município de Curitiba apresentou uma média de 1.970 empreendimentos 
concluídos por ano. Apesar do pico de 2.620 alvarás com certificado de vistoria e conclusão de obra 
emitido em 2002,  a produção de empreendimentos apresentou-se relativamente constante, com 
uma leve tendência de acréscimo entre 2007 e 2012, e um posterior decréscimo a partir de 2015. 
 Embora o acréscimo verificado em 2002 pareça contrastar com os outros valores da série, este 
deveu-se especialmente à emissão de alvarás para a produção de unidades habitacionais de interes-
se social, que naquele ano apresentou um perfil diferenciado. Enquanto geralmente essas unidades 
são lançadas como um único empreendimento, portanto um único alvará, em 2002 destinou-se um 
alvará a cada uma das unidades habitacionais produzidas, impactando no consideração de cada uni-
dade como um empreendimento específico.

 embora relativamente constante no tempo, a produção de empreendimentos apresentou um 
perfil de distribuição espacial bastante diferenciado em cada período. Se agrupada a série histórica 
em três momentos distintos - 2000 a 2005, 2006 a 2010 e 2011 a 2016, é possível verificar através da 
concentração de empreendimentos concluídos uma tendência de periferização ou espraiamento, di-
recionada especialmente no sentido sudoeste do município, onde a ocupação urbana ainda não está 
consolidada e onde o preço da terra é inferior.

 outra consideração diz respeito à área construída, ao número de unidades imobiliárias pro-
duzidas e à média de unidades por empreendimento. Se o número de empreendimentos concluídos 
por ano manteve-se com poucas alterações no tempo, o mesmo não pode ser atribuído às demais 
variáveis. a partir de 2007, e com mais efeito após 2012, houve um considerável aumento na área cons-
truída e na produção de unidades residenciais, apontando para um aumento no porte das edificações, 
o que se reflete na média de unidades por empreendimento. Essa tendência, entretanto, reverteu-se 
em 2014 para a área construída e em 2013 para o número de unidades.
 Para as unidades não residenciais, entretanto, o comportamento da produção deu-se de forma 
diferenciada. embora também tenha havido um aumento no número de unidades produzidas e na 
média de unidades por empreendimento, estes ocorreram a partir de 2012 e, até o final de 2016, ainda 
se mantinham nessa tendência.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.
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empreendimentos produzidos por zona/setor

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento 
e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTA: Para os gráficos, utilizada a produção da zona/setor como um todo; 
para os mapas, considerados cada compartimento isoladamente.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 ao detalhar a análise da produção imobiliária do município por suas zonas ou setores, pode-se 
melhor compreender onde se concentraram os interesses do mercado entre 2000 e 2016. Se consi-
derarmos o número absoluto de empreendimentos concluídos naquele período, é possível observar 
a concentração de 32% da produção de curitiba na zona Residencial 2. na sequência, a zona Residen-
cial 3 concentrou 15% do total da produção e o Setor especial da habitação de interesse Social outros 
13%. com uma menor representatividade, a zona Residencial 4 e a zona de transição da linha Verde 
concentraram, respectivamente, 6% e 5% - lembrando que, mediante aquisição de potencial constru-
tivo, essas duas zonas chegam ao mesmo coeficiente de aproveitamento (2,5) e, para a maioria dos 
compartimentos, mesma altura (8 pavimentos).

 a análise visual da distribuição espa-
cial da produção imobiliária ocorrida no pe-
ríodo permite reforçar as informações apre-
sentadas anteriormente e detalhar de forma 
mais precisa quais os compartimentos que 
apresentaram um maior número absoluto de 
empreendimentos concluídos (mapa ao lado) 
e uma maior proporção de empreendimen-
tos concluídos por hectare (mapa abaixo). 
 em termos absolutos, é possível des-
tacar novamente a zR2, principalmente nas 
porções situadas ao norte do município e nos 
bairros Boqueirão, Xaxim, Pinheirinho, Jardim 
das américas e uberaba. Já no que diz respei-
to aos empreendimentos lançados no SehiS, 
a maior incidência se deu nos bairros Sítio 
Cercado e Boqueirão. Por fim, para a ZR3, a 
evidência dos compartimentos territoriais foi 
inferior, com um leve destaque do bairro ca-
juru, o que permite concluir que essa zona 
destaca-se mais pela produção acumulada 
em todos os compartimentos, que pela con-
centração em alguma região específica. As 
zonas e setores que não tiveram nenhuma 
produção no período são compatíveis com 
aquelas para as quais é previsto uma menor 
ocupação urbana, a saber: zona de conten-
ção, unidade de conservação, zona especial 
militar. A exceção fica por conta do setor es-
pecial conector 2, em sua porção oeste.
 Quando relativizada essa produção 
pela área do compartimento territorial, o 
contraste entre as zonas e setores é ameni-
zado. Para esse indicador, destacam-se dos 
demais alguns compartimentos do SehiS si-
tuados no bairro cidade industrial de curiti-
ba, o Setor especial de ocupação integrada 
dos bairros tatuquara e campo de Santana 
e algumas porções das zonas Residenciais 2 
e 3, como aquelas pertencentes aos bairros 
Santa felicidade, Boa Vista, uberaba, Jardim 
das américas, Bairro alto e campo compri-
do. 
 a análise de ambos os indicadores 
permite notar que os compartimentos que 
concentraram a produção entre 2000 e 2016, 
seja em termos absolutos, seja relativos, 
ocupam regiões mais periféricas do municí-
pio, contrastando com regiões mais centrais 
e infraestruturadas, como é o caso da zona 
central, do Setor especial centro cívico e 
dos eixos estruturais. o fato pode indicar tan-
to um elevado grau de consolidação, desses 
compartimentos, como uma baixa atrativi-
dade do mercado imobiliário, em função do 
elevado preço da terra.

Empreendimentos produzidos por compartimento do 
zoneamento - 2000 a 2006

Relação entre o número empreendimentos produzidos e área 
do compartimento do zoneamento (emp/ha) - 2000 a 2016

 entretanto, ao relativizar o número de empreendimentos pela área de cada zona ou setor, 
percebe-se uma menor discrepância na produção da ZR2; o que é justificado pela extensão territorial 
ocupada por esse compartimento do zoneamento (80 km²). nesse sentido, outras zonas e setores 
assumem relevância: com a maior proporção de empreendimentos concluídos por hectare está o 
SehiS (1,59 emp/ha), seguido diretamente pela zt-lV (1,54 emp/ha) e pelo Setor especial de ocupa-
ção Integrada - SE-OI (1,52 emp/ha). Ainda assim, a proporção verificada nas zonas residenciais 2 e 3 
é elevada; 1,34 empreendimentos por hectare para a primeira e 1,18 para a segunda.
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empreendimentos produzidos por ano e por zona/setor
 um detalhamento da produção imobiliária ocorrida em cada zona ou setor por ano permite 
caracterizar de forma mais precisa a dinâmica imobiliária ocorrida em cada período. no que diz res-
peito ao número de empreendimentos produzidos, a maior parte dos compartimentos tiveram uma 
produção mais expressiva nos primeiros cinco anos considerados. Excetuam-se desse perfil o Setor 
especial de habitação de interesse Social, o Setor especial nova curitiba, o Setor especial de ocupa-
ção integrada, a zona Residencial de ocupação controlada e as zonas residenciais Santa felicidade 
e Umbará, que apresentaram uma produção mais representativa entre 2011 e 2016. Destaque para o 
Se-oi e a zRoc, que concentraram, respectivamente, 75% e 57% da sua produção nesse período.
 Se considerada a distribuição geográfica desses compartimentos, é possível reforçar a per-
cepção de que a produção ocorrida no período mais recente foi caracterizada pela ocupação de 
áreas ainda em consolidação, localizadas em porções periféricas do município, apontando, portanto, 
para um certo espraiamento urbano. Outra consideração é quanto ao perfil dos empreendimentos 
produzidos nessas zonas ou setores. enquanto em compartimentos como o SehiS e o Se-oi - confor-
me poderá ser visto na sequência - a produção imobiliária ficou caracterizada pelo predomínio de ha-
bitações de interesse social de dimensões reduzidas, o Senc teve uma maioria habitacional coletiva 
e a zRoc habitacional unifamiliar, ambos com uma elevada média de área construída das unidades. 
É dizer, além do perfil mais periférico da produção, pode-se concluir que a dinâmica imobiliária abriu 
diferentes frentes nesse período, abrangendo distintos tipos edilícios e diversos perfis e arranjos fa-
miliares.  Por fim, vale notar que, dentre as zonas e setores analisados, aqueles que apresentaram uma 

maior variação no número de empreendimentos concluídos foram o SehiS, o Se-oi, a zRSf e a zRu, 
para mais, e o Se-ad, a zR2 e a zR3, para menos. embora hajam oscilações dentro da série histórica 
considerada e a maioria dos compartimentos apresente uma redução nos últimos anos, a tendência 
que se verificou no período foi de uma considerável redução no número de empreendimentos pro-
duzidos na ZR2 e ZR3, um decréscimo menos representativo no SE-AD e um significativo aumento no 
SehiS e no Se-oi, com uma menor relevância do acréscimo sofrido pela zRSf e zRu.
 Dos dados apresentados, ressalva-se que o pico verificado no SEHIS em 2002 deve-se ao 
modo de registro dos empreendimentos lançados, que naquele ano foi efetuado de forma diferencia-
da. ao invés de se lançar conjuntos de unidades unifamiliares como um empreendimento, foi lançada 
cada unidade separadamente. Portanto, ressalta-se a importância que a análise da produção imobili-
ária seja realizada não apenas através do número de empreendimentos concluídos, mas em conjunto 
com os demais indicadores.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

 uma dinâmica imobiliária recente mais acelerada, em comparação com aquela vivenciada 
nos anos 2000, impactou também na maior representatividade de algumas zonas ou setores no total 
da produção imobiliária de Curitiba. Embora a Zona Residencial 2 continue a figurar como o compar-
tuimento com o maior montante de empreendimentos concluídos, o seu peso relativo aos demais 
apresentou uma redução, passando a se destacar, de forma mais expressiva, o SehiS e o Se-oi (15% 
e 10% sobre o total, respectivamente). no caso do SehiS, vale notar que este suplantou nos últimos 
cinco anos a Zona Residencial 3, que até então figurava como o segundo compartimento com o maior 
número de empreendimentos. 

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

Empreendimentos produzidos por zona/setor por período - 2000 a 2016

Empreendimentos produzidos por período por zona/setor - 2000 a 2016

 em contrapartida, compartimentos para os quais se espera um maior adensamento de uni-
dades, como a zona Residencial 4, os Setores especiais conectores e os Setores especiais de aden-
samento, perderam  representatividade na produção total de curitiba. ainda assim, ressalva-se, para 
esse caso, que o elevado número de empreendimentos lançados não necessariamente implica num 
alto número de unidades, e vice e versa, visto que este varia conforme o perfil dos empreendimen-
tos.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.
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 a análise da produção imobiliária ocorrida por período e por compartimento do zoneamento 
a partir do número de unidades revela um perfil diferenciado. Para esse indicador, à exceção da Zona 
Residencial 1, todas as demais zonas e setores apresentaram uma maior produção no período mais 
recente, entre 2011 e 2016. Já em relação ao espaço de tempo com a menor produção, a maioria dos 
compartimentos teve uma menor dinâmica imobiliária entre 2006 e 2010, com a ressalva apenas do 
conec, do SehiS, do Senc, do Se-oi e da zRoc. nesse sentido, é possível reforçar a percepção des-
ses compartimentos como aqueles que representam as maiores frentes do mercado imobiliário no 
presente, em função da crescente demanda por ocupação dessas regiões.
 destaque também para os compartimentos pertencentes à operação urbana consorciada da 
linha Verde, especialmente no que diz respeito ao Setor especial da linha Verde e do Polo da linha 
Verde, em função da concentração da produção nos últimos anos. com indicadores semelhantes aos 
apresentados pelo Se-oi e pela zRoc, o Se-le e o Polo-lV concentraram, respectivamente, 95% e 
84% da produção de unidades imobiliárias no período entre 2011 e 2016.

unidades imobiliárias produzidas por ano e por 
zona/setor

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

 no que diz respeito à análise da evolução histórica do número de unidades imobiliárias pro-
duzidas, para uma melhor visualização dos resultados, optou-se por separar os compartimentos que 
permitem um maior adensamento na ocupação daqueles que apresentam uma produção mais hori-
zontalizada. embora quase todas as zonas apresentem oscilações para mais e para menos no perío-
do, é possível verificar em maior destaque o boom imobiliário vivenciado por compartimentos como a 
zR4, o Se, o Se-oi e a zc; ressalvando-se que, enquanto para os três primeiros o boom veio seguido 
de uma posterior queda, para o último ainda não se notou um decréscimo na produção. ainda a res-
peito desses compartimentos, destaca-se a zR4 e o Se, como aqueles que produziram mais unidades 
no período recente. 
 em relação às outras zonas e setores, há aqueles que mantiveram sua produção sem muitas 
alterações no período e aqueles que apresentaram leves tendências de acréscimo ou picos no início 
dos anos 2010, como é o caso do Senc, o Se-ad, o conec, o SehiS e as zonas residenciais 2 e 3.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

 Já no que diz respeito à representatividade de cada zona/setor no total de unidades imo-
biliárias produzidas em curitiba, compartimentos aparentemente incipientes no número de empre-
endimentos concluídos passam a se destacar, como é o caso do Setor especial estrutural, da zona 
central, do Setor especial nova curitiba e da zona Residencial 4. isso porque tais compartimentos, 
conforme previsto na legislação urbanística, apresentam um perfil diferenciado de uso e ocupação do 
solo, comportando empreendimentos de maior densidade de unidades imobiliárias. é dizer, embora 
tais zonas e setores não tenham apresentado um elevado número de empreendimentos concluídos, 
estes são de maior porte que os verificados em outros compartimentos territoriais, representando, 
portanto, um maior número de unidades. 
 Por outro lado, compartimentos como o SehiS e o Se-oi, por exemplo, não apresentaram para 
as unidades imobiliárias a mesma representatividade que tiveram no número de empreendimentos, 
visto que, em muitos casos, um empreendimento concluído nesses compartimentos representa ape-
nas de uma a três unidades imobiliárias.

Unidades imobiliárias produzidas por zona/setor por período - 2000 a 2016

Unidades imobiliárias produzidas por período por zona/setor - 2000 a 2016
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área construída

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 complementar às informações apresentadas anteriormente, a análise da área construída pro-
duzida por zona/setor permite aprofundar a caracterização do perfil dos empreendimentos erigidos 
em cada compartimento do zoneamento. Em termos absolutos, a ZR2 continua a figurar como uma 
zona com alta produção. em contrapartida, outras zonas e setores adquirem uma maior relevância, 
quando em comparação ao número de empreendimentos concluídos. é o caso do Setor especial 
estrutural, da zona central, do Setor especial nova curitiba e da zR4. a maior representatividade em 
área construída desses compartimentos indica um maior porte dos empreendimentos, o que pode 
ser reflexo de uma maior verticalização, possibilitada pelos coeficientes de aproveitamento básico 
dessas zonas e setores, que são todos superiores a 1, como também de um maior porte das unidades 
imobiliárias. a aferição quanto a essas hipóteses poderá ser efetuada através da análise conjunta com 
outros indicadores, que serão apresentados na sequência.

 a apreciação da densidade de área construída, por sua vez, permite reforçar as constatações 
apresentadas e diferenciar as zonas e setores destacados. isso porque, quando relativizada a área 
construída pela área do compartimento, o Setor Especial Nova Curitiba passa a figurar como aquele 
com a maior densidade construída de curitiba. em contrapartida, as zonas residenciais 2, 3 e 4 perdem 
relevância; é dizer, se essas zonas se destacam por um montante significativo de área construída pro-
duzida, esse é justificado pela extensão territorial dos compartimentos. Outras regiões que merecem 
atenção quando analisados os números absolutos e a densidade de área construída são a zona cen-
tral e o SehiS. 

Área total construída por compartimento do zoneamento 
2000 a 2016

Relação entre a área construída e a área do compartimento do 
zoneamento - 2000 a 2016

 a primeira adquire relevância pela 
alta densidade construída dos empreendi-
mentos concluídos entre 2000 e 2016, in-
dicando para o grande porte desses e para 
uma possível reversão do processo de aban-
dono da região central. Já o SehiS, embora 
com muitos empreendimentos concluídos 
e uma alta proporção de empreendimentos 
por hectare, apresentou uma área construída 
pouco representativa, em comparação com 
os demais compartimentos, o que é possi-
velmente justificado pelo perfil das unidades 
imobiliárias produzidas nesse setor, caracte-
rizadas por uma menor dimensão.
 ao analisar visualmente a distribuição 
espacial da área construída produzida em 
cada compartimento, subdividindo aí as zo-
nas e setores que possuem mais de um com-
partimento territorial, é possível detalhar um 
pouco mais as informações apresentadas. 
nesse sentido, novamente os compartimen-
tos da zR2 localizados ao norte de curitiba 
e nos bairros Boqueirão, Xaxim, Pinheirinho 
apresentam um destaque quando analisa-
dos os número absolutos e uma menor re-
presentatividade quando esses números são 
relativizados pela dimensão territorial. 
 outro aspecto que chama a atenção 
é que, embora a zona central, os Setores es-
truturais e os compartimentos marginais a es-
ses não se destaquem pelo número absoluto 
de empreendimentos e pela proporção de 
empreendimentos por hectare, foram nesses 
territórios que se verificou a maior densida-
de construída. é dizer, embora tenha havido 
uma produção significativa de empreendi-
mentos e área construída em porções mais 
periféricas do município, a região central e os 
eixos estruturais continuam a figurar como 
aqueles com a maior densidade construída, 
corroborando com o que estabelece a legis-
lação que regula o uso e ocupação do solo. 
cumpre apurar, entretanto, se essa densida-
de resultou de um alto número de unidades 
imobiliárias produzidas ou de um número 
mais reduzido de unidades de elevadas di-
mensões; informações essas passíveis de 
serem extraídas a partir de indicadores apre-
sentados na sequência. 
 independentemente dessa respos-
ta,  chama a atenção compartimentos mais 
periféricos que estão apresentando uma alta 
densidade de empreendimentos e de área 
construída - ainda que o perfil das unidades 
produzidas nessas regiões seja caracteriza-
do pela menor dimensão -; como é o caso de 
alguns compartimentos do SehiS.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento 
e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTA: Para os gráficos, utilizada a produção da zona/setor como um todo; 
para os mapas, considerados cada compartimento isoladamente.
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área computável

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.
****Para mais detalhes sobre as áreas não computáveis, consultar decreto nº 1.023 de 2013.

 Para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento, e também para o cálculo da aquisição 
de potencial construtivo adicional, a variável considerada é a área computável e não a área construída. 
A esse respeito, cumpre notar a definição de área total construída e de área não computável, corres-
pondendo a primeira a toda a área coberta com pé-direito superior a 1,80m e segunda à somatória 
das áreas edificadas que não serão consideradas no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 
 São classificadas como não computáveis áreas de presença obrigatória em alguns tipos edilí-
cios e áreas edificadas que se pretende incentivar a construção. Dentre as áreas obrigatórias, é pos-
sível citar escadas de segurança, áreas de recreação e lazer (100% da área mínima exigida), áreas 
edificadas destinadas ao gerenciamento, conforto e demais equipamentos técnicos (como poço de 
elevador, casa de máquinas, caixa d’água, central de gás, ...) e o embasamento do Plano Massa nos 
Setores estruturais. Já no que diz respeito aos incentivos construtivos, estão as sacadas (até o limite 
de 10 m² por unidade imobiliária), estacionamento no subsolo, ático (nas edificações de usos habi-
tacionais e habitação transitória i), sótão (nas habitações unifamiliares e unifamiliares em série) e as 
galerias comerciais da zona central.

 Quando calculada a representatividade das áreas computáveis sobre o total construído, é pos-
sível verificar que o compartimento que teve a menor média foi o Setor Especial Estrutural, seguido 
pelo Setor especial nova curitiba, zona central e zona Residencial 4. tal resultado é compatível com 
os incentivos concedidos a algumas dessas zonas e setores. conforme previamente mencionado, nos 
Setores Estruturais, o embasamento do Plano Massa não é considerado no cômputo do coeficiente 
de aproveitamento. Já para a zona central, são as galerias comerciais que não computam.
 O embasamento consiste nos dois primeiros pavimentos edificados no alinhamento predial da 
via central e em torno das praças e terminais, com a vedação do térreo recuada no mínimo quatro me-
tros, para a constituição de galeria comercial coberta (para mais detalhes, ver decreto nº 190 de 2000). 
Já as galerias comerciais da zona central, para receber o incentivo, devem estar situadas no térreo e 
ter acesso transversal ao logradouro público, ter comprimento igual a dois terços da profundidade do 
lote, além de outras determinações estabelecidas no decreto nº 184 de 2000.

Relação entre a área computável e área construída por 
compartimento do zoneamento (%) - 2000 a 2016
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coeficiente de aproveitamento

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 No que diz respeito à média do coeficien-
te de aproveitamento (ca) utilizado pelos empre-
endimentos concluídos no período, percebe-se 
uma simetria em relação aos dados apresenta-
dos acerca da densidade de área construída. é 
dizer, a possibilidade de um maior usufruto da 
área do terreno, oportunizada por elevados coefi-
ciente de aproveitamento, implica em uma maior 
verticalização e, por consequência, em um maior 
adensamento construtivo. Sendo assim, voltam a 
se destacar a zona central, com a maior média 
de coeficiente usufruído (4,2), o Setor Estrutural 
(CA médio de 2,6), o Setor Especial Nova Curitiba 
(ca médio de 1,7) e a zR4 (ca médio de 1,2). 
 Se levado em consideração o coeficien-
te de aproveitamento básico de cada um desses 
compartimentos, percebe-se que os empreen-
dimento erigidos sobre o Setor especial nova 
Curitiba foram os que fizeram um maior aprovei-
tamento de seu potencial construtivo, sendo a 
média do CA utilizado o correspondente a 86% 
do ca básico. na sequência, a média do ca uti-
lizado na zc correspondeu a 84% do ca básico, 
no SE, essa equivalência foi de 65%, e na ZR4 de 
60%.
 contudo, se a análise for feita pelo viés da 
relação entre a média do ca utilizado e o ca má-
ximo permitido, atingido mediante a aquisição de 
potencial construtivo adicional, a zona central 
apresenta o melhor aproveitamento, com uma 
correspondência de 60%. Em seguida, para o 
Senc a proporção entre a média do ca utilizado 
e o ca máximo permitido foi de 57%, para a zR4 
essa proporção foi de 48% e para o Se 43%.

Até 0,5 0,5 a 1

1 a 2 2 a 4 Acima de 4

 no que diz respeito aos outros compartimentos analisados, chama a atenção as zonas Resi-
denciais 1, 2 e 3. isso porque, conforme o previsto pela legislação urbanística, percebe-se uma pro-
gressividade na média de coeficiente de aproveitamento utilizado, atingindo a ZR1 o valor de 0,39, a 
ZR2 a média de 0,53 e a ZR3 a média de 0,64. Em contrapartida, os compartimentos integrantes da 
operação urbana consorciada linha Verde tiveram um uso do potencial construtivo aquém do espe-
rado. Embora o coeficiente de aproveitamento básico corresponda a 1, até 2011 havia a possibilidade 
de aquisição de potencial construtivo através de transferência e outorga onerosa e, após esse perí-
odo, mediante a aquisição de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - para mais 
informações, consultar leis municipais nº 9.802 e 9.803 de 2000 e 13.909 de 2011. ainda assim, a média 
verificada foi de 0,6 para o Polo da Linha Verde e para o Setor Especial da Linha Verde, 0,88 para a 
zona Residencial 4 linha Verde e 0,53 para a zona de transição da linha Verde. 

 ao espacializar a densi-
dade de empreendimentos con-
cluídos por faixa de potencial 
construtivo utilizado, é possível 
mais uma vez reforçar a conver-
gência que há com o que institui  
a legilação de uso e ocupação 
do solo; é dizer, menores coefi-
cientes nas porções periféricas e 
uma maior ocupação do solo no 
centro e nas regiões  adjacentes 
aos eixos estruturais. além des-
ses compartimentos, a produção 
de empreendimentos com coefi-
ciente superior a 1 se deu em re-
giões previstas para tanto, como 
as conectoras, os eixos de aden-
samento, a zR3 e o SehiS (ver leis 
municipais 9.802 e 9803 de 2000 
e decreto municipal nº 1.849 de 
2011).

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessa-
mento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTA: Para os gráficos, utilizada a produção da zona/setor como um 
todo; para os mapas, considerado cada compartimento isoladamen-
te.

Média do CA utilizado por compartimento do zoneamento 
2000 a 2016
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coeficiente de aproveitamento
 Complementar ao indicador que monitora a média do coeficiente de aproveitamento utilizado, 
informações a respeito da extrapolação do coeficiente de aproveitamento básico permitem apro-
fundar o entendimento sobre qual foi a dinâmica imobiliária de cada zona ou setor do município no 
período considerado. Para tanto, efetuou-se um recorte tanto territorial quanto da tipologia dos em-
preendimentos. assim, para essa análise foram considerados apenas os compartimentos territoriais e 
as tipologias de empreendimentos para os quais é permitido adquirir potencial construtivo adicional. 
 nesse sentido, as zonas e setores selecionados foram conec, Se, Se-ad, zc, zR3, zR3 Rebou-
ças, zR4, Polo-lV, Se-lV, zt-nc (vias externas e outras vias), zt-Mf e zt-lV. Já no que diz respeito 
às tipologias de empreendimentos, foram filtrados apenas as edificações habitacionais coletivas, ha-
bitacionais transitórias, habitacionais institucionais, comercial e de serviços setorial, de bairro, vicinal e 
específico e comunitárias 2 e 3, sendo que os usos considerados variam de acordo com cada zona ou 
setor. Os usos comerciais e de serviços de bairro, vicinal e específico, por exemplo, foram considera-
dos somente no Polo-lV, único compartimento onde se permite a aquisição de potencial construtivo 
adicional para esses usos. 
 dentre as zonas e setores considerados, a zR4 foi a que teve o maior montante de empreendi-
mentos concluídos no período que poderiam fazer usufruto de um maior potencial construtivo. com 
uma quantidade bastante inferior, a zR3 ocupou a segunda posição, sendo então seguida pelo Se-ad 
e pela ZT-LV. Já a ZC e o SE, embora figurem na sequência, apresentaram um número mais reduzido 
de empreendimentos nesse perfil, muito em função das dimensões reduzidas que ocupam esses 
compartimentos e de restrições na definição dos empreendimentos passíveis de aquisição de poten-
cial construtivo adicional; no SE, por exemplo, apenas as edificações com testada para a via central 
podem extrapolar os parâmetros construtivos básicos. 

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emi-
tido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área 
de recreação, guarita, portaria e garagens.
****ve = vias externas; ov = outras vias

 além de responderem pelo maior montante de empreendimentos produzidos com a possibili-
dade de aquisição de potencial construtivo adicional, a zR4 e a zR3 foram os compartimentos com o 
maior usufruto dessa prerrogativa, com uma proporção de 61% de edificações com um coeficiente se 
aproveitamento superior ao básico. em seguida, zona central e Setor especial estrutural apresenta-
ram valores próximos a 45% dos empreendimentos com aquisição de potencial construtivo adicional, 
lembrando que para ambos os compartimentos, a altura da edificação é livre; é dizer, para os empre-
endimentos erigidos na zc e no Se a demanda pela aquisição de potencial se dá somente no caso da 
extrapolação do coeficiente de aproveitamento. 
 do outro lado, temos os compartimentos que apresentaram uma dinâmica de aquisição de 
potencial construtivo ainda incipiente, representados pelas zonas e setores situados nas imediações 
das conectoras, dos eixos de adensamento e da linha Verde e pelas zonas de transição nova curitiba 
e Marechal floriano.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emi-
tido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área 
de recreação, guarita, portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emi-
tido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área 
de recreação, guarita, portaria e garagens.

 com base no exposto, é possível reforçar a íntima relação que há entre a dinâmica imobiliária, 
no que diz respeito à demanda por aquisição de potencial construtivo, e a localização geográfica, vis-
to que os compartimentos do zoneamento onde mais se constatou a extrapolação do coeficiente de 
aproveitamento básico são aqueles situados nas regiões mais centrais ou mais bem infraestruturadas 
da cidade, a saber, centro, eixos estruturais e adjacências. foge a essa lógica apenas a z3 Rebouças, 
que, embora esteja localizada em uma região central e possibilite chegar a parâmetros mais elevados 
que a zR3 em geral, apresentou uma menor atratividade para a aquisição de potencial construtivo 
(cerca de 36% dos empreendimentos que possuíam essa prerrogativa). 

 A despeito da extrapolação ou não dos parâmetros construtivos básicos, cabe verificar qual 
a média do coeficiente de aproveitamento utilizado pelos empreendimentos que poderiam adquirir 
potencial construtivo adicional (gráfico abaixo). Isso porque, independentemente da demanda ou não 
por essa aquisição, a média do coeficiente de aproveitamento permite verificar em que medida esses 
empreendimentos estão usufruindo do potencial construtivo disponível. nesse sentido, as zonas resi-
denciais 3 e 4 e as zonas de transição nova curitiba e Marechal floriano foram as que apresentaram 
o melhor aproveitamento de seus básicos, tendo a média do coeficiente de aproveitamento excedido 
o básico. essa mesma constatação é realizada quando observada a relação entre essa média e o 
coeficiente de aproveitamento máximo, tendo esses compartimentos atingindo uma marca igual ou 
superior a 80%. entretanto, a esse respeito, ressalva-se novamente o caso da zR3 Rebouças, que teve 
uma média de coeficiente utilizado equivalente a apenas 50% do máximo permitido. 
 Compatível com o indicador anteriormente apresentado, é possível verificar que as zonas e se-
tores localizados dentro do perímetro da ouc linha Verde e o Se-ad foram os que menos utilizaram 
do potencial construtivo disponível. Ainda assim, a média do coeficiente de aproveitamento desses 
compartimentos ficou bastante próxima do limite do básico, o que implica dizer que embora não 
tenha havido uma grande demanda pela aquisição de potencial construtivo adicional, os empreendi-
mentos que tinham essa prerrogativa usufruíram dos parâmetros básicos permitidos.
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número de pavimentos

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

 O perfil da produção imobiliária em Curitiba, no que diz respeito ao número de pavimentos das 
edificações, é caracteristicamente horizontal; é dizer, com a maioria das edificações portando até três 
pavimentos. essa situação pode ser facilmente compreendida quando levados em consideração os 
parâmetros de uso e ocupação do solo. dentre as zonas e setores estabelecidos na lei de zoneamen-
to, uso e ocupação do solo, a maioria tem a altura das edificações limitadas a três pavimentos. 

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

Até 3 4 a 8 Acima de 8

 com altura limitada a quatro pavimentos en-
quadram-se o Setor especial eixos de adensamento, 
o Setor especial conector, as zonas especiais (mili-
tar, desportiva e educacional), os setores especiais 
institucional, linhão do emprego e Polo de Software, 
a zona de uso Misto, a zona de transição da linha 
Verde a zona de transição nova curitiba (demais ter-
renos). acima desse limite estão a zona Residencial 
4, com altura máxima de seis pavimentos, o Setor es-
pecial Preferencial de Pedestres, com limite de cinco 
pavimentos, a zona de transição nova curitiba, com 
altura limitada a seis pavimentos para os terrenos 
com testada para as vias externas, o Setor especial 
centro cívico, com altura livre para os terrenos com 
testada para a avenida cândido de abreu e limitada a 
seis pavimentos para os demais, o Setor especial da 
linha Verde, com limite de seis pavimentos e o Polo 
da linha Verde, a zona central, o Setor especial nova 
curitiba e o Setor especial estrutural, com altura livre, 
respeitado o cone da aeronáutica.
 compatível com esses parâmetros, os com-
partimentos com maior média de altura foram o Se-
tor Especial Nova Curitiba (16 pavimentos), a Zona 
central (12 pavimentos), o Setor estrutural (12 pavi-
mentos) e a zona Residencial 4 (quatro pavimentos). 
foge a essa lógica os compartimentos integrantes 
da ouc linha Verde que permitem uma maior altura, 
que além do baixo aproveitamento do coeficiente de 
aproveitamento, também apresentaram uma baixa 
média no número de pavimentos das edificações.

 cumpre notar, todavia, que além dos parâmetros básicos estabelecidos na lei de zoneamen-
to, uso e ocupação do Solo, é possível ultrapassar a altura máxima estabelecida mediante a aquisição 
de potencial construtivo adicional, para os terrenos integrantes do Setor especial conector, do Setor 
especial eixo de adensamento, do Setor especial centro cívico, da zona de transição nova curitiba, 
das zonas Residenciais 3, 4, alto da Glória e Mercês e  de compartimentos integrantes da ouc linha 
Verde (Setor especial da linha Verde, zona de transição da linha Verde, zR4 da linha Verde e zona 
especial desportiva da linha Verde).

 a territorialização dos empreendimentos por número de pavimentos permite reforçar a identi-
ficação de uma maior verticalização (acima de oito pavimentos) na zona central e ao longo dos eixos 
estruturais, imprimindo uma paisagem bastante característica nessas regiões. Já a observação da 
produção imobiliária na faixa entre quatro e oito pavimentos aponta especialmente para a zona Resi-
dencial 4 e para alguns focos isolados, oriundos especialmente da aquisição de potencial construtivo 
adicional e da flexibilização de parâmetros possibilitada aos empreendimentos habitacionais produ-
zidos pela iniciativa privada com recursos do Programa Minha casa Minha Vida e em parceria com a 
companhia de habitação Popular de curitiba (para mais detalhes, ver decreto municipal nº 1.849 de 
2011.

Média do número de pavimentos por compartimento 
do zoneamento - 2000 a 2016

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geopro-
cessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTA: Para os gráficos, utilizada a produção da zona/setor 
como um todo; para os mapas, considerado cada comparti-
mento isoladamente.

Setor estrutural

zona Residencial 4
zona Residencial 4

zona Residencial 3

Setor estrutural zona central

Se institucional

GooGle StReet VieW. 
[Vista aérea de curitiba]. 
[2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.
br/maps/>. acesso em: 8 
out. 2018.
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empreendimentos habitacionais

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 Entre 2000 e 2016, os empreendimentos destinados exclusivamente ao uso residencial repre-
sentaram 85% da produção imobiliária ocorrida do município de curitiba. em função dessa represen-
tatividade, verifica-se aqui o mesmo perfil de distribuição espacial verificado para os empreendimen-
tos como um todo; é dizer, um destaque significativo da Zona Residencial 2 quando considerado o 
número absoluto de empreendimentos concluídos e um menor contraste entre os diferentes com-
partimentos quando relativizada a produção pela extensão territorial, assumindo então uma maior 
distinção o Setor especial de habitação de interesse Social, o Setor especial de ocupação integrada 
e a zona de transição da linha Verde.

 Já no que diz respeito ao detalhamento da distribuição espacial desses empreendimentos, 
destacando os compartimentos dentro de cada zona ou setor que apresentaram uma maior concen-
tração produtiva, destacam-se o SehiS localizado no extremo sul da cidade industrial de curitiba e a 
oeste da conectora 2, o Se-oi no trecho do bairro campo de Santana, a zR2 nos bairros Santa felici-
dade, uberaba, Boqueirão, Boa Vista e Bairro alto e a zt-lV nas porções do bairro atuba com maior 
destaque e, mais dispersamente, nos bairros Xaxim, fanny, capão da imbuia, tarumã e Guabirotuba. 
 é importante observar, todavia, que esses bairros apresentaram um produção bastante dis-
tinta, no que diz respeito a tipologia das edificações, dada pelo porte do empreendimento, área da 
unidade, taxa de ocupação e distribuição no lote. nesse sentido, compartimentos como aqueles per-
tencentes ao Setor especial estrutural, Setor especial nova curitiba, zona central e zona Residencial 
4 caracterizam-se pelos empreendimentos de maior porte, seja em número de unidades residenciais 
produzidas, seja em termos do gabarito da edificação. Diferenciam-se esses compartimentos entre si 
especialmente em função do afastamento entre as edificações, superior para o  Setor Especial Nova 
Curitiba, e pela altura da edificação, inferior para a Zona Residencial 4. 

 Já as demais zonas residenciais e setores especiais, como o de habitação de interesse social 
e de ocupação integrada, apresentam uma paisagem mais horizontal das edificações. Para esses 
compartimentos, a diferenciação se dá mais nos usos permitidos - dado que na zR1 não é permitida 
habitação unifamiliar em série e nos setores especiais é possível edificar habitações coletivas -, no 
tamanho mínimo do lote - 15x600 na ZR1 e 6x180 no SEHIS (testada x área) -, no recuo frontal - três 
metros para o SEHIS, em contraposição aos cinco metros dos demais -, e na altura máxima da edifica-
ção - de dois pavimentos para as zonas residencias 1 e 2 e três para a zR3, podendo chegar a quatro 
no SehiS e a oito no Se-oi.

Densidade de empreendimentos destinados ao uso 
habitacional - 2000 a 2016

GooGle StReet VieW. [zR1  no bairro 
Santo inácio]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [Se-oi no 
bairro tatuquara]. [2014]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [SehiS no bairro 
cic]. [2017]. disponível em: <https://www.
google.com.br/maps/>. acesso em: 8 
out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR2 no bairro 
Boa Vista]. [2014]. disponível em: <ht-
tps://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR4 no bairro 
Bigorrilho]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [Senc no bairro 
campo comprido]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.
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empreendimentos de habitação unifamiliar

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 Os empreendimentos habitacionais unifamiliares produzidos entre 2000 e 2016 representaram 
61% do total da produção imobiliária e 72% da produção exclusivamente habitacional ocorrida em 
curitiba nesse período. embora compartimentos como a zR2, o SehiS e o Se-oi continuem a se des-
tacar, seja em números absolutos, seja em números relativos, é importante identificar as distinções 
sofridas no gráfico, de forma a melhor caracterizar o perfil da produção habitacional ocorrida em cada 
compartimento urbano.
 Nesse sentido, é possível verificar que, em termos relativos, a ZR2 perde a posição de zona 
residencial com maior produção para a zR1, em função dessa última zona ter a sua produção mais 
voltada ao uso habitacional unifamiliar. Sendo assim, é possível verificar através da espacialização da 
produção imobiliária, uma menor concentração em bairros como Santa felicidade, uberaba, Boquei-
rão, Boa Vista e Bairro alto. em contrapartida, compartimentos do SehiS localizados no bairro cidade 
industrial de curitiba e do Se-oi continuam a se distinguir, demonstrando ser esse um uso bastante 
característico dessas regiões. em verdade, para ambos os setores, o uso habitacional unifamiliar re-
presentou algo em torno de 90% dos empreendimentos habitacionais produzidos.

 outra distinção diz respeito à drástica redução sofrida pela zona central, pelo Setor especial 
estrutural e pelo Setor especial nova curitiba, reforçando o papel desses compartimentos como con-
centradores de uma produção habitacional mais verticalizada. também com uma menor representa-
tividade quando comparada à produção habitacional total, a zona Residencial 4, embora apresente 
uma proporção de 46% dos empreendimentos habitacionais destinados ao uso unifamiliar, demonstra 
ser esse um uso mais adotado nas porções periféricas da zona, e não nos miolos próximos à região 
central do município.

 Em relação à diversidade tipológica das edificações, é possível verificar que, mesmo dentro de 
um mesmo uso, são encontrados tipos bastante distintos. O padrão verificado na ZR1, por exemplo, é 
caracterizado por habitações de até dois pavimentos, de maiores dimensões e com disposição isola-
da no lote. Já para a zR2 e a zR3, é possível encontrar com maior frequência a tipologia de sobrados, 
muitas vezes sem afastamento lateral. esse mesmo padrão pode ser observado no SehiS, porém 
com uma maior densidade de unidades por hectare, em função das dimensões mais reduzidas do 
lote e do menor recuo frontal. Ressalta-se que, para ser considerada habitação unifamiliar em série, o 
lote deve conter mais de três unidades autônomas de residências unifamiliares agrupadas horizontal-
mente, paralelas ou transversais ao alinhamento predial (redação dada pelo decreto nº 183 de 2000).

Densidade de empreendimentos destinados ao uso 
habitacional unifamiliar - 2000 a 2016

GooGle StReet VieW. [zRu no bairro 
umbará]. [2014]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [SehiS no bairro 
cic]. [2014]. disponível em: <https://www.
google.com.br/maps/>. acesso em: 8 
out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zt-lV no bairro 
atuba]. [2014]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [Se-oi no bairro 
campo de Santana]. [2011]. disponí-
vel em: <https://www.google.com.br/
maps/>. acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR3 no bairro 
Boa Vista]. [2017]. disponível em: <ht-
tps://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zRSf no bairro 
Santa felicidade]. [2014]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.
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empreendimentos de habitação unifamiliar em série 

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 o uso habitacional unifamiliar em série foi o segundo uso com o maior número de empreen-
dimentos produzidos entre 2000 e 2016, representando 19% do total ou 22% dos empreendimentos 
habitacionais. No que diz respeito à análise intraurbana, embora confirme a sua posição como a zona 
com a maior produção absoluta, a zR2 perde lugar para zona de transição da linha Verde quando 
considerada a relação entre o número de empreendimentos produzidos e a área do compartimento. 
 ainda a respeito do indicador relativizado, assumem relevância também as demais zonas de 
transição - localizadas geograficamente lindeiras ao Setor Especial Nova Curitiba e ao Setor Especial 
Marechal floriano -, as zonas residenciais Santa felicidade e umbará, a zR3 e os Setores especiais de 
habitação de interesse Social e de ocupação integrada. ainda, uma análise da distribuição espacial 
dos empreendimentos (mapa ao lado) permite identificar com maior precisão alguns focos de produ-
ção de habitações unifamiliares em série, como é o caso da zona de transição no bairro Boqueirão, 
da zR2 nos bairros Boqueirão, uberaba, Jardim das américas e Bairro alto na zt-lV no bairro atuba.

  Quando considerado o peso desse uso sobre a produção de cada zona ou setor em separado, 
outros compartimentos assumem destaque, como a zona Residencial de ocupação controlada, que 
teve 56% do total de empreendimentos concluídos do tipo habitacional unifamiliar em série. Entre-
tanto, especificamente para essa zona cabe a ressalva da produção imobiliária pouco significativa, 
representando apenas 1% do total de curitiba. na sequência, para a zt-lV essa proporção foi de 34%, 
para a zR2 30% e para as demais zonas de transição 27%.

 embora para esse uso ainda possam ser encontradas algumas diferenças edilícias, principal-
mente no que diz respeito ao padrão da habitação, há uma menor diversidade formal para as dife-
rentes regiões da cidade. Isso porque o uso habitacional unifamiliar em série apresenta um perfil de 
ocupação do solo bastante característico, identificado pela ausência de afastamento das divisas e a 
máxima ocupação da área útil do lote, respeitado o recuo frontal e as taxas de ocupação e de per-
meabilidade. talvez por essa razão, somada à representatividade desse uso no total da produção do 
município e à semelhança desse perfil de ocupação do solo com algumas habitações unifamiliares 
com até três unidades por lote, as habitações unifamiliares em série sejam tão expressivas na paisa-
gem urbana de curitiba.

Densidade de empreendimentos destinados ao uso 
habitacional unifamiliar em série - 2000 a 2016

GooGle StReet VieW. [Se-oi no bairro 
campo de Santana]. [2013]. disponí-
vel em: <https://www.google.com.br/
maps/>. acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR2 no bairro 
uberaba]. [2017]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zt-lV no bairro 
atuba]. [2014]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR2 no bairro 
Santa cândida]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR2 no bairro 
Bairro alto]. [2014]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [SehiS no bairro 
cic]. [2014]. disponível em: <https://www.
google.com.br/maps/>. acesso em: 8 
out. 2018.
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empreendimentos de habitação coletiva

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 apesar de representarem somente 5% do total de empreendimentos concluídos no período, as 
habitações coletivas concentraram 61% das unidades habitacionais produzidas. No que diz respeito à 
distribuição espacial desses empreendimentos, verifica-se uma maior concentração ao longo dos ei-
xos estruturais e no entorno destes, especialmente no bairros próximos à região central e localizados 
no sentido nordeste-sudoeste. dentre as zonas e setores que intersectam esses focos de alta con-
centração habitacional coletiva, a zR4, muito em função de sua maior dimensão territorial, respondeu 
por 40% da produção. 
 Quando relativizado o número de empreendimentos pela área do compartimento do zonea-
mento, a zR4 mantém a dianteira, porém com um menor contraste em relação a outras zonas e seto-
res. destaque para o Setor especial nova curitiba, que em termos de densidade de empreendimen-
tos habitacionais coletivos produzidos, chegou próximo à marca atingida pela zR4. na sequência, os 
compartimentos a apresentar as maiores densidades foram Setor especial estrutural, Setor especial 
conetor e zona central. 
 há que se considerar, entretanto, que caso o compartimento não tenha apresentado uma di-
nâmica imobiliária muito significativa, essa densidade será relativamente baixa, independente do uso. 
Por essa razão, uma informação complementar é a proporção de empreendimentos produzidosWW 
destinados a esse uso. nesse sentido, embora na zc apenas 21% dos empreendimentos sejam de uso 
habitacional coletivo, quando considerados apenas os empreendimentos residenciais, essa propor-
ção beira a totalidade. o percentual também foi alto para o Senc, para o qual a representatividade 
foi de 59% do total de empreendimentos e 83% dos empreendimentos habitacionais. em seguida, os 
compartimentos já identificados anteriormente voltam a se destacar; o SE, com a representatividade 
do uso habitacional coletivo de 30% no total de empreendimentos e 75% nos empreendimentos habi-
tacionais, e a zR4, com a proporção de 33% sobre o total e 45% sobre os edifícios habitacionais. 

 A esse respeito, importa observar que os dados refletem o esperado para essas zonas e seto-
res, em função do uso e ocupação previsto na normativa de uso e ocupação do solo. em relação aos 
demais compartimentos que apresentaram a ocorrência desse uso, é possível identificar uma distri-
buição espacial mais dispersa ou com focos pontuais; padrão esse também identificado com o que 
prevê a legislação, dado que a maior verticalização nessas zonas ou setores resulta da aquisição de 
potencial construtivo adicional ou de casos específicos, como os empreendimentos habitacionais de 
interesse social produzidos a partir dos parâmetros estabelecidos no decreto municipal nº 1.849 de 
2011.

Densidade de empreendimentos destinados ao uso 
habitacional coletivo - 2000 a 2016

GooGle StReet VieW. [SehiS no bairro 
cic]. [2017]. disponível em: <https://www.
google.com.br/maps/>. acesso em: 8 
out. 2018.

GooGle StReet VieW. [SehiS no bairro 
Sítio cercado]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR4 no bairro 
cristo Rei]. [2017]. disponível em: <ht-
tps://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR4 no bairro 
cabral]. [2017]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR2 no bairro 
uberaba]. [2017]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR4 no bairro 
Vila izabel]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.
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empreendimentos comerciais ou de serviços

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 com uma representatividade de 9% sobre o total da produção imobiliária ocorrida em curitiba 
entre 2000 e 2016, os empreendimentos de uso comercial ou de serviços apresentam impactos que 
justificam a sua análise em separado, especialmente no que diz respeito às necessidades de deslo-
camento da população e à geração de tráfego. 
 Quando analisado o número absoluto de empreendimentos comerciais ou de serviços produ-
zidos, é possível identificar o destaque das zonas ou setores aqui não discriminados. Embora esses 
compartimentos tenham respondido por apenas 7% do total da produção imobiliária do município, 
eles concentraram 27% dos empreendimentos comerciais ou de serviços produzidos. isso porque, 
enquadram-se como “outros” zonas de serviços, comerciais e industriais, como é o caso das zonas de 
Serviço 1 e 2, da zona especial de Serviços, da zona industrial e da zona comercial Santa felicidade.
 em termos relativos, todavia, outros compartimentos assumem destaque. compatível com o 
que estabelece a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, a Zona Central figura como a zona 
com a maior concentração do uso comercial e de serviços. em seguida, e em ordem decrescente, 
aparecem o Setor especial eixos de adensamento, o Setor especial estrutural e o Setor especial co-
nector, todos compartimentos relativamente infraestruturados e para onde se prevê uma maior inci-
dência de usos não habitacionais. 
 Mesmo quando analisadas as zonas residenciais, é possível observar uma maior concentração 
conforme há a aproximação em relação aos eixos de estruturação urbana, um indicador positivo, se 
considerado que nessas localidades há uma maior facilidade de acesso ao sistema de transporte 
coletivo. Vale atentar, entretanto, para compartimentos como o Se-oi e o SehiS, em função da baixa 
densidade de empreendimentos não habitacionais produzidos, em contraste com a intensa produção 
imobiliária de unidades residenciais. 

 Complementar ao gráfico, o georreferenciamento dos empreendimentos comerciais ou de 
serviços produzidos permite algumas considerações. embora de forma geral os compartimentos não 
discriminados não tenham apresentado uma alta proporção de empreendimentos concluídos por 
hectare, as zonas de Serviço 1 e 2 localizadas nos bairros hauer e Boqueirão contrariam essa lógica, 
mostrando serem estes os compartimentos com a maior produção relativa do município. outro as-
pecto de destaque é a identificação de manchas de concentração ao longo do sistema viário classifi-
cado, no interior de zonas residenciais, apontando para o cumprimento da legislação e para o relativo 
atendimento da população que habita esses compartimentos.

Densidade de empreendimentos destinados ao uso 
comercial ou de serviços - 2000 a 2016

GooGle StReet VieW. [Se-ad no 
bairro Boqueirão]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zi no bairro 
cic]. [2014]. disponível em: <https://www.
google.com.br/maps/>. acesso em: 8 
out. 2018.

GooGle StReet VieW. [Se no bair-
ro Pinheirinho]. [2014]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR3 no bairro 
Guaíra]. [2017]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [Se no bairro Re-
bouças]. [2017]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR4 no bairro 
Seminário]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.
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empreendimentos de uso misto

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 Para fins de cômputo dos empreendimentos de uso misto, foram consideradas as edificações 
com dois ou mais usos, dentre os permitidos em cada zona ou setor, ainda que ambos usos fossem 
habitacionais ou não habitacionais. Isso porque, para fins de georreferenciamento, a não consideração 
de dois ou mais usos habitacionais como misto, por exemplo, implicaria na necessidade da adoção 
de apenas um dos usos para a caracterização do empreendimento. Sendo assim, estão classificados 
como uso misto edificações que atendam simultaneamente a usos como habitação coletiva e transi-
tória ou comércio e serviço de bairro e setorial.
 com uma representatividade de 5% do total da produção imobiliária ocorrida em curitiba entre 
2000 e 2016, o uso misto concentrou nesse período 12% das unidades residenciais produzidas e 34% 
das unidades não residenciais. em relação à distribuição espacial desses empreendimentos, não é 
possível identificar um padrão aparente. Em termos absolutos, as zonas residenciais 2 e 3 foram aque-
las a concentrar o maior número de empreendimentos, muito em função da dimensão territorial des-
ses compartimentos. Já em termos relativos, o Setor especial estrutural e a zona central assumem a 
dianteira, compatível com o previsto na normativa urbanística, que prevê os setores estruturais como 
um prolongamento linear do centro.
 enquadram-se como os compartimentos que menos concentraram esse tipo de empreendi-
mento as zonas residenciais 1 e de ocupação controlada e o Polo da linha Verde. em relação à zR1, o 
indicador contrasta com a densidade total de empreendimentos produzidos, demonstrando ser esse 
um uso pouco comum nesse compartimento. Já para a zRoc e para o Polo-lV, o indicador é com-
patível com a produção imobiliária, que entre 2000 e 2016 foi pouco dinâmica para essas porções do 
território.

 embora relativamente distribuído por todo território municipal e sem um padrão visível de 
concentração, o uso misto tem um perfil edilício bastante diverso, a depender da localização e, con-
sequentemente, dos parâmetros de uso e ocupação do solo. Se no Setor especial estrutural, os em-
preendimentos de uso misto são caracterizados majoritariamente pelo embasamento comercial e de 
serviços e a torre residencial, na zona central, por exemplo, é possível visualizar empreendimentos 
com duas torres, cada qual destinada a um uso. Já as edificações de uso misto encontradas com 
maior frequência nas zonas residenciais ou outros compartimentos com parâmetros mais reduzidos 
são caracterizadas pelo uso comercial localizado no acesso principal do terreno - térreo e frente - e a 
residência disposta de forma acoplada a esse uso.

Densidade de empreendimentos destinados ao uso 
misto - 2000 a 2016

GooGle StReet VieW. [SehiS no bairro 
uberaba]. [2014]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR4 no bairro 
ahú]. [2017]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zuM no bairro 
cic]. [2017]. disponível em: <https://www.
google.com.br/maps/>. acesso em: 8 
out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zc no bairro 
centro]. [2017]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [Se no bairro Bi-
gorrilho]. [2017]. disponível em: <https://
www.google.com.br/maps/>. acesso 
em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR2 no bairro 
Bairro alto]. [2014]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.
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empreendimentos de uso comunitário

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 o uso comunitário compreende espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à edu-
cação, lazer, cultura, saúde, assistência social ou cultos religiosos, com parâmetros de ocupação es-
pecíficos (decreto municipal nº 183 de 2000). Para fins de aplicação do zoneamento, o uso comunitário 
subdivide-se em: i) comunitário 1 - atividades de atendimento direto, funcional ou especial ao uso 
residencial; ii) comunitário 2 - atividades que impliquem em concentração de pessoas ou veículos, 
níveis altos de ruídos e padrões viários especiais; e iii) comunitário 3 – atividades de grande porte, que 
impliquem em concentração de pessoas ou veículos, não adequadas ao uso residencial e sujeitas a 
controle específico.
 Por representar um uso muito específico, os empreendimentos comunitários são pouco repre-
sentativos na produção imobiliária de Curitiba. No período considerado, apenas 0,6% dos empreendi-
mentos produzidos eram de uso comunitário. em termos relativos sobre a produção de cada compar-
timento do zoneamento, essa representatividade não sofre muitas variações, apresentando-se esse 
uso relativamente distribuído por todo o território.  
 Dentro da variação existente, é possível verificar um destaque dos compartimentos inseridos 
em áreas predominantemente residenciais de baixa densidade, seja em termos absolutos ou relati-
vos. excetua-se desses casos o Se-oi, que teve uma baixa produção absoluta e relativa de empre-
endimentos comunitários, em contraposição à alta densidade de edificações residenciais produzidas. 
Já em relação às zonas ou setores para os quais é previsto uma maior densidade e mistura de usos, 
conec, Se e Se-lV apresentaram uma densidade de empreendimentos comunitários relativamente 
elevada. em contrapartida, a zc e o Senc não apresentaram nenhum empreendimento destinado a 
esse uso, o que pode estar relacionado, no primeiro caso, a uma maior consolidação urbana dessa 
região.

 Já no que diz respeito ao perfil da produção de cada região da cidade, para esse uso, a dife-
renciação pela tipologia da edificação é mais dificultada. Ainda assim, é possível efetuar um deta-
lhamento das edificações comunitárias produzidas, em função das subdivisões em termos de uso. A 
esse respeito, nota-se que, enquanto a totalidade dos empreendimentos comunitários produzidos na 
zR1 foram destinados ao uso educacional, no SehiS esse uso não correspondeu nem a 10%, sendo a 
maioria das edificações destinadas ao uso religioso. O predomínio do uso religioso, entretanto, não é 
uma exclusividade do perfil identificado nesse setor, sendo característico também da ZR2 (64%), ZR3 
(60%) e ZR4 (46%), embora com uma menor proporção. Destaque para a Zona Residencial Santa Feli-
cidade, que teve a totalidade de empreendimentos comunitários destinados ao lazer.

Densidade de empreendimentos destinados ao uso 
comunitário - 2000 a 2016

GooGle StReet VieW. [conec no 
bairro novo Mundo - ensino]. [2017]. dis-
ponível em: <https://www.google.com.
br/maps/>. acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [Se-oi no bairro 
tatuquara - culto religioso]. [2014]. dispo-
nível em: <https://www.google.com.br/
maps/>. acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR4 no bairro 
Rebouças - saúde]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR4 no bairro 
Boa Vista - creche]. [2017]. disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps/>. 
acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zc no bairro 
centro - lazer e cultura]. [2013]. dispo-
nível em: <https://www.google.com.br/
maps/>. acesso em: 8 out. 2018.

GooGle StReet VieW. [zR2 no bairro 
São Bráz - culto religioso]. [2017]. dispo-
nível em: <https://www.google.com.br/
maps/>. acesso em: 8 out. 2018.
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unidades residenciais

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 À semelhança do que ocorre quando analisado o número de empreendimentos habitacionais 
produzidos, para o número absoluto de unidades residenciais, a Zona Residencial 2 figura como o 
compartimento com a maior produção; reflexo, mais uma vez, da sua extensão territorial. Em seguida, 
os compartimentos que mais produziram esse tipo de unidade foram as zonas residenciais 4 e 3,  o 
Setor especial estrutural e o Setor especial de habitação de interesse Social. ou seja, à exceção da 
ZR1 e das ZRs Umbará e Santa Felicidade, é possível verificar que o maior montante de unidades 
residenciais produzidas consolidou-se nas zonas residenciais, em conformidade com o estabelecido 
pela normativa urbanística.
 em termos relativos, entretanto, outros compartimentos assumem a frente, muito em função 
da maior possibilidade de adensamento permitida através da legislação urbanística, seja mediante 
aquisição de potencial construtivo adicional ou não. São eles: zona central (ca básico 5 e máximo 7), 
Setor Especial Estrutural (CA básico 4 e máximo 6) e Setor Especial Nova Curitiba (CA básico 2). Res-
salva-se, entretanto, que a possibilidade de usufruir do máximo dos coeficientes de aproveitamento 
básico e máximo varia conforme o uso a que se destina a edificação e, em alguns casos, a classifica-
ção da via com que o lote faz testada.
 uma análise conjunta desse indicador com outras informações prestadas anteriormente per-
mite aprofundar a caracterização da produção imobiliária ocorrida em cada compartimento do zo-
neamento. comparativamente ao número de empreendimentos, as zonas residenciais, por exemplo, 
apresentaram uma menor densidade de área construída e de unidades residenciais. Já o SehiS e o 
Se-oi, ainda que também registrem uma maior densidade de empreendimentos em relação aos ou-
tros dois indicadores, ainda apresenta, proporcionalmente, uma maior densidade de unidades que de 
área, o que reflete o perfil dessas unidades, como edificações de menores dimensões.

 em contrapartida, zc, Se e Senc apresentaram uma menor densidade de empreendimentos 
que de unidades produzidas, o que indica para um maior porte dos empreendimentos residenciais 
concluídos nesses compartimentos. em termos de área construída, entretanto, a alta proporção de 
unidades residenciais por empreendimento não se refletiu, no caso da ZC, em um destaque na mesma 
proporção de área construída. é dizer, caracteriza essa zona a produção de menos empreendimentos, 
com muitas unidades residenciais de dimensões não tão elevadas. Já para o Senc, a constatação foi 
inversa, ou seja, ainda que a densidade construtiva dessa zona possa ser justificada, em parte, por 
uma alta proporção de unidades por empreendimento, a dimensão de cada unidade, de maiores di-
mensões, também interferiu nesse indicador.

Unidades residenciais produzidas por 
compartimento - 2000 a 2016

Relação de unidades residenciais 
produzidas pela área do compartimento 

2000 a 2016

 outra forma de aprofundar a análise consiste no detalhamento da produção de unidades resi-
denciais por compartimento das zonas ou setores (mapas acima). Quando analisada a produção abso-
luta, nota-se que a alta produção do Se deu-se especialmente nos eixos norte, sul e leste. no caso da 
ZR4, quase todos os compartimentos apresentaram uma produção significativa, à exceção daqueles 
situados mais ao sul. Para o SEHIS e o SE-OI, é possível verificar que a produção concentrou-se nos 
bairros campo de Santanta e Sítio cercado, respectivamente. Já para o caso da zR2, a alta produção 
deveu-se especialmente à produção ocorrida nos bairros Boqueirão, Xaxim e Pinheirinho. ao sul do 
município, e Pilarzinho, Boa Vista, Barreirinha e Santa cândida, ao norte. destaque para a zc, que 
embora não apareça nos gráficos em razão da sua dimensão reduzida, quando detalhada a produção 
por compartimento do zoneamento, passa a se destacar, apontando para uma possível reversão no 
processo de esvaziamento da região central.
 Em termos relativos, compatível com o observado nos gráficos à esquerda, é possível verificar 
um destaque das regiões onde se admite uma maior ocupação do solo e onde há uma maior provi-
são de infraestrutura urbana, a saber, zc, Se, Se-nc e zR4. embora com um menor destaque, a zR2 
apresentou valores que permitem identificar que a produção significativa de unidades residenciais 
nessa zona não ocorreu apenas de forma absoluta, mas também quando relativizados os números 
pela extensão do compartimento.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.
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fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período;
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

Até 40 40 a 80

80 a 200 200 a 400 Acima de 400

 diferentemente do indicador apresentado anteriormente (páginas 48 e 49), que mede  a rela-
ção entre o número de unidades residenciais produzidas e a área do compartimento do zoneamento, 
a densidade líquida de unidades residenciais representa a relação entre o número de unidades pro-
duzidas em cada terreno e a área do lote. ou seja, enquanto o primeiro indicador monitora a produção 
de unidades residenciais proporcionalmente à extensão territorial da zona ou setor, o segundo repre-
senta a densidade de unidades residenciais de cada empreendimento.
 efetuando uma média entre a densidade habitacional de todos os empreendimentos produzi-
dos em cada zona ou setor do município, é possível verificar uma conformidade entre o adensamento 
urbano produzido e o que estabelece as normativas urbanísticas, visto que os compartimentos que 
registraram as maiores densidades são aqueles para os quais se permite uma maior verticalização 
dos empreendimentos; ou seja, aqueles que possuem menores restrições em termos de altura máxi-
ma permitida e coeficiente de aproveitamento. 
 Sendo assim, a Zona Central, para a qual não há limite de altura e o coeficiente de aproveita-
mento pode chegar a 7 - mediante a compra de potencial construtivo adicional -, apresentou a maior 
média de densidade líquida de unidades residenciais, equivalente a aproximadamente 942 unidades/
ha. na sequência, o Setor especial estrutural, que também não possui limitação de altura e permite 
um coeficiente máximo de 6, apresentou uma média de 407 unidades/ha. Com parâmetros construti-
vos um pouco mais restritivos, a Zona Residencial 4 (coeficiente máximo de 2,5 e altura máxima de 10 
para o Batel e alto da XV e de 8 para os demais subcompartimentos) e o Setor especial nova curitiba 
(coeficiente máximo de 1,8 e altura máxima de 8) ocuparam, respectivamente, a terceira e quarta po-
sição, encerrando uma média de 142 unidades/ha e 125 unidades/ha. 

 no que diz respeito à distribuição espacial dos empreendimentos por faixa de densidade habi-
tacional líquida, é possível verificar uma concentração de empreendimentos com até 80 unidades/ha 
nas zonas residenciais 2 e 3, compatível com o que prevê as normativas de uso e ocupação do solo. Já 
para a faixa entre 80 e 200 habitações/ha, ressalta-se o SEHIS e o SE-OI, evidenciando as especifici-
dades da ocupação desses compartimentos, marcada pela menor dimensão dos lotes e pela destina-
ção das edificações ao uso habitacional de interesse social. Por fim, a apreciação da concentração de 
empreendimentos na faixa acima de 200 habitações/ha permite destacar regiões infraestruturadas 
da cidade, para as quais é prevista uma maior verticalização, como o Se e a zR4. a zona central, por 
sua vez, não se distingue no mapa em função do número reduzido de empreendimentos concluídos 
no período, ainda que esses apresentem uma alta densidade habitacional líquida.

 dentre as demais zonas e setores, destacam-se o Setor especial de habitação de interesse 
Social e o Setor especial de ocupação integrada, que, embora apresentem parâmetros construtivos 
mais reduzidos, registraram uma densidade líquida habitacional de 88 unidades/ha e 103 unidades/
ha, respectivamente; um resultado superior ao apresentado pelos eixos de adensamento, por exem-
plo, para os quais são previstos uma maior densidade habitacional. Ressalva-se, entretanto, que para 
esses dois compartimentos, a densidade líquida apresentada é mais resultante de uma ocupação in-
tensiva do território, em função da reduzida dimensão dos lotes, que da verticalização dos empreen-
dimentos. em contrapartida, a zona com a menor densidade habitacional líquida foi a zona Residen-
cial 1, para a qual se admite o máximo de uma habitação unifamiliar por lote (com dimensões mínimas 
de 15 metros de testada e área de 600 m²) ou por fração de terreno de 600 m².

Macrozoneamento
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área construída das unidades residenciais

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 Apesar das especificidades de cada compartimento do zoneamento, no que diz respeito ao 
perfil da produção imobiliária, a média da área construída das unidades residenciais produzidas foi 
bastante similar entre algumas zonas e setores, apresentando a maioria uma média entre 150 e 200 
m². excetuam-se dessa faixa o SehiS, o Se-oi e a zc, por apresentarem valores inferiores à média, e o 
Senc, a zR1 e a zRoc, em função das elevadas médias de área construída por unidade residencial. 
 Com base no exposto, é possível verificar a íntima relação estabelecida entre os parâmetros 
construtivos e o perfil das edificações. Para o SEHIS, por exemplo, em razão do interesse social das 
edificações ali consolidadas, há uma flexibilização nos parâmetros construtivos, permitindo-se lotes 
com testada mínima de seis metros, área mínima de 180 m² e recúo mínimo do alinhamento predial 
de três metros. Já para o Se-oi, embora os parâmetros construtivos sejam mais restritivos, para os nú-
cleos habitacionais de interesse social produzidos pela companhia de habitação Popular de curitiba, 
ou em parceria com essa sociedade de economia mista, os parâmetros de uso e ocupação do solo 
correspondem aos mesmos do SehiS (redação dada pelo decreto municipal nº 250 de 2000). assim 
sendo, é possível verificar o rebatimento da dimensão do lotes e do perfil dos empreendimentos ha-
bitacionais de interesse social em um tamanho mais reduzido das unidades.
 A relação entre a dimensão mínima dos lotes e o tamanho das unidades também justifica os 
valores elevados registrados para a zR1 e para a zRoc; enquanto para a zona Residencial 1, a dimen-
são mínima do lote é de 600 m², para a Zona Residencial de Ocupação Controlada o mínimo está 
em 2.000 m². ainda, para ambos os casos, há uma restrição na densidade habitacional. Para a zR1 
admite-se a ocupação máxima de uma habitação unifamiliar por lote ou fração deste e para a zRoc 
a densidade de cinco habitações por hectare. Por essa razão, dada a elevada dimensão dos lotes 
desses compartimentos e a impossibilidade de adensá-los, justifica-se, em parte, a alta dimensão das 
unidades residenciais. 

 O perfil das unidades residenciais produzidas na ZC e no SENC excetuam-se dessa lógica. 
Para ambos os casos, estas estão localizadas, em sua maioria, em empreendimentos habitacionais 
coletivos, e o dimensionamento das unidades está muito mais relacionado aos arranjos familiares 
que ocupam essas unidades e o perfil de renda dessas famílias. Destaque para o caso do SENC, que 
embora tenha tido uma produção de unidades residenciais relativamente significativa, não tem seus 
empreendimentos caracterizados por uma alta densidade liquida habitacional, pelo menos não na 
mesma proporção daqueles localizados em outros eixos estruturantes do município. Sendo assim, 
enquanto a zona central é caracterizada por empreendimentos com uma alta densidade de unidades 
residenciais de tamanhos mais reduzidos, no SENC o perfil do empreendimento é caraterizado por 
uma menor densidade de unidades residenciais de elevadas dimensões.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

 À exceção das regiões correspondentes à zona Residencial de ocupação controlada,  as por-
ções do território com a maior média em área construída das unidades residenciais estão localizadas 
nas regiões norte, noroeste e central do município, especialmente em compartimentos situados no 
entorno de unidades de conservação. na posição contrária, as regiões sul e sudeste registraram as 
menores médias, excetuando-se, nesse caso, a zona central e o Setor especial centro cívico.

Média da área das unidades residenciais por 
compartimento do zoneamento - 2000 a 2016

fachada de habitação unifamiliar em 
série no Se-oi, bairro campo de Santana
fonte: Secretaria Municipal de 
urbanismo

fachada de habitação unifamiliar no 
SehiS, bairro alto Boqueirão
fonte: Secretaria Municipal de 
urbanismo

fachada de habitação coletiva no Senc, 
bairro Mossunguê
fonte: Secretaria Municipal de 
urbanismo

fachada de habitação unifamiliar na zR1, 
bairro Jardim Social
fonte: Secretaria Municipal de 
urbanismo

fachada de habitação unifamiliar na zt-
lV, bairro atuba
fonte: Secretaria Municipal de 
urbanismo
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unidades não residenciais

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 em conformidade com o previsto na lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, os compar-
timentos a apresentarem a maior concentração de unidades não residenciais foram o Setor especial 
Estrutural e a Zona Central. Enquanto o primeiro é definido por aquela normativa como áreas de ex-
pansão do centro tradicional e como corredores comerciais, de serviços e de transportes, a zona cen-
tral compreende o centro tradicional da cidade, sendo por isso caracterizada pela grande concentra-
ção de atividades e funções urbanas de caráter setorial. ademais desses dois compartimentos, outras 
zonas e setores não discriminados na análise totalizaram, juntos, um montante levemente superior ao 
apresentado pela Zona Central; resultado esse condizente com o perfil de alguns dos compartimen-
tos compreendidos na classe “outros”, como a zona especial de Serviços e a zona industrial.
 o que chama a atenção nas informações aqui apresentadas é que, quando comparado ao in-
dicador que monitora o número de empreendimentos comerciais e de serviços (páginas 42 e 43), são 
outras zonas e setores que assumem destaque. é dizer, relativamente ao número de empreendimen-
tos comerciais e de serviços produzidos, o Setor especial estrutural e a zona central assumem uma 
maior relevância quando apreciado o número de unidades não residenciais produzidas, o que releva 
o perfil que esses empreendimentos assumem nesses compartimentos. Ou seja, enquanto em outras 
zonas e setores os empreendimentos comerciais e de serviços assumem um perfil mais horizontal e 
com uma baixa média de unidades por empreendimento, no Se e na zc, estes caracterizam-se por 
edificações em altura com um número significativo de unidades.

 entretanto, ao relativizar a produção de unidades não residenciais pela extensão dos compar-
timentos, zona central e Setor especial estrutural trocam de posição, respondendo aquela por uma 
maior produção relativa desse tipo de unidade. outra consideração diz respeito à perda de represen-
tatividade de outras zonas e setores, como as zonas residenciais 2, 3 e 4 e outros compartimentos não 
discriminados na análise. O que precede pode ser justificado pela extensão territorial desses com-
partimentos, com uma maior proporção em área que a zc e o Se. ainda, da mesma forma que ocorre 
quando analisadas as unidades residenciais, o Senc assume destaque, demonstrando ser esse um 
compartimento que apresentou uma dinâmica imobiliária relativamente intensa no período conside-
rado, muito em função de representar uma região do município ainda não muito consolidada.

Unidades não residenciais produzidas por 
compartimento - 2000 a 2016

Relação de unidades não residenciais 
produzidas pela área do compartimento 

2000 a 2016

 Quando detalhada a distribuição espacial das unidades não residenciais, efetuando uma dis-
criminação da produção ocorrida em cada compartimento do zoneamento, considerando-se inclusi-
ve as subdivisões de uma mesma zona ou setor, é possível reforçar ainda mais a concentração dessas 
unidades na Zona Central e no Setor Especial Estrutural. Em termos absolutos, é possível verificar que 
a produção ocorrida no Se acumulou-se em especial nos eixos sul e central, enquanto os eixos leste, 
norte e oeste apresentaram, relativamente, uma menor produção desse tipo de unidade. embora com 
uma menor representatividade, destacam-se outros compartimentos, como o Setor especial centro 
cívico, com uma produção de unidades não residenciais semelhante ao do Se-norte, e porções da 
zR3 e zR2, apontando que, em termos absolutos, há uma relativa distribuição dessas unidades.
 entretanto, a relativização do número de unidades não residenciais produzidas em cada com-
partimento do zoneamento pela sua dimensão territorial reforça a concentração dessas unidades em 
regiões mais centrais e infraestruturadas do município, muito em função da tipologia de edificação 
não residencial permitida nessas regiões, a saber, edifício de escritórios. assim, destacam-se além 
dos já mencionados Se, Se-cc e zc, o Se-nc, compartimentos da zR4 e do conec, além das zonas 
de Serviço localizadas no bairro hauer e Boqueirão.
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fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração.
elaBoRaÇão: iPPuc - Monitoração.
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recreação, guarita, 
portaria e garagens.
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Macrozoneamento

fonte: Secretaria Municipal de urbanismo; iPPuc - Geoprocessamento e Monitoração. 
NOTAS: *Foram considerados os alvarás emitidos para as finalidades construção, moradia popular e outros;
**Considerou-se como empreendimentos produzidos os empreendimentos que tiveram o CVCO total ou final emitido no 
período.
***não foram considerados os alvarás emitidos para a produção exclusiva de edifícios anexos, como edículas, área de recre-
ação, guarita, portaria e garagens.

 complementar ao indicador apresentado nas páginas anteriores, que apresenta  a relação en-
tre o número de unidades não residenciais produzidas e a área do compartimento do zoneamento, 
a densidade líquida de unidades não residenciais diz respeito à relação entre o número de unidades 
produzidas em cada terreno e a área do lote. é dizer, enquanto o primeiro indicador monitora a produ-
ção de unidades não residenciais proporcionalmente à extensão territorial da zona ou setor, o segun-
do representa a densidade de unidades não residenciais de cada empreendimento.
 efetuando uma média entre a densidade não habitacional de todos os empreendimentos pro-
duzidos em cada zona ou setor do município, é possível verificar uma conformidade entre o aden-
samento urbano produzido e o que se espera para a cidade, visto que os compartimentos que re-
gistraram as maiores densidades são aqueles que compõem a região central e a linearização desta 
através de eixos estruturantes; em outras palavras, a zona central e o Setor especial estrutural. de 
outra forma, pode-se dizer que a produção imobiliária de unidades não residenciais acompanhou o 
estabelecido nas normativas urbanísticas, dado que se alcançou uma maior densidade nas zonas e 
setores em que se permite uma maior verticalização de empreendimentos com esse uso; ou seja, 
aqueles que possuem menores restrições em termos de altura máxima permitida e coeficiente de 
aproveitamento. 

 A exceção fica por conta do SEHIS e do SE-OI, onde se permite edificar comércio e serviço 
setorial. Ressalva-se, entretanto, que enquanto o primeiro permite coeficiente de aproveitamento de 1 
e altura máxima de 2 para esse uso, para o Se-oi essa prerrogativa é prevista apenas para as áreas de 
uso misto e linhão do emprego, ambas com coeficiente de aproveitamento de 1 e altura máxima de 4 
pavimentos.
 No que diz respeito à distribuição espacial dos empreendimentos por faixa de densidade não 
habitacional líquida, é possível verificar uma concentração muito menor quando em comparação às 
unidades residenciais. Ainda assim, nota-se um padrão locacional, caracterizado pela concentração de 
empreendimentos com densidade de até 40 unidades/ha nas zonas de serviço 1 e 2 dos bairros Hauer 
e Boqueirão e pela maior evidência da zona Central, Setor Especial Estrutural e imediações quando 
considerada a faixa acima de 200 unidades/ha.

 Sendo assim, a zc, onde é previsto o uso comercial e de serviços setorial (que engloba edifí-
cios de escritórios), não há limite de altura e o coeficiente de aproveitamento pode chegar a 6 (para 
esse uso e mediante a compra de potencial construtivo), apresentou a média de densidade líquida de 
unidades não residenciais de aproximadamente 303 unidades/ha. na sequência, o Se, que também 
não possui limitação de altura, permite o uso comercial e de serviços setorial e possibilita um coefi-
ciente máximo de 6, apresentou uma média de 200 unidades/ha. Com parâmetros construtivos um 
pouco mais restritivos, o Setor Especial Nova Curitiba (coeficiente máximo de 2 e altura livre) ocupou 
a terceira posição, encerrando uma média de 109 unidades/ha; representando o compartimento com 
a menor diferença entre a densidade líquida de unidades residenciais e não residenciais.
 dentre as demais zonas e setores, as zonas residenciais 2, 3 e 4 apresentaram uma média entre 
30 e 40 unidades/ha e a zR 1 e as zRs umbará e Santa felicidade uma média entre 20 e 25 unidades/
ha. o SehiS e o Se-oi, por sua vez, apresentaram uma média entre 35 e 40 unidades/ha, enquanto 
que a zRoc registrou a menor média entre os compartimentos analisados, equivalente a 9 unidades/
ha. embora aparentemente reduzida, a média de densidade desses compartimentos é compatível 
com o que prevê a normativa urbanística, dado que para a maioria destes não é permitido o uso co-
mercial e de serviços setorial. 
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CA: Coeficiente de Aproveitamento
CEPAC: Certificado de Potencial Adicional de Construção
COHAB-CT: Companhia de Habitação Popular de Curitiba
CONEC: Setor Especial Conector
CVCO: Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra
IPPUC: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
OODC: Outorga Onerosa do Direito de Construir
OUC: Operação Urbana Consorciada
POLO - LV: Polo da Linha Verde
SE: Setor Especial Estrutural
SE - AC: Setor Especial da Av. Pres. Affonso Camargo
SE - AD: Setores Especiais dos Eixos de Adensamento
SE - CF: Setor Especial da Av. Comendador Franco
SEHIS: Setor Especial de Habitação de Interesse Social
SE - LV: Setor Especial Linha Verde
SE - MF: Setor Especial da Av. Marechal Floriano
SE - WB: Setor Especial da Av. Pres. Wenceslau Braz
SENC: Setor Especial Nova Curitiba
SE - OI: Setor Especial de Ocupação Integrada
SMU: Secretaria Municipal de Urbanismo
TDC: Transferência do Direito de Construir
UIP: Unidade de Interesse de Preservação
zC: zona Central
zR1: zona Residencial 1
zR2: zona Residencial 2
zR3: zona Residencial 3
zR4: zona Residencial 4
zROC: zona Residencial de Ocupação Controlada
zRSF: zona Residencial Santa Felicidade
zRU: zona Residencial Umbará
zT - NC: zona de Transição da Nova Curitiba
zT - MF: zona de Transição da Marechal Floriano
zT - LV: zona de Transição da Linha Verde
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