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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este Projeto de Extensão (PROEXT) objetivou contribuir à produção dos Planos Locais de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS) como instrumento de planejamento e ação 

governamental na área da Habitação, mediante sistematização e divulgação de informações, 

assim como ações de capacitação profissional. 

 

Os PLHIS, instituídos pela Lei Federal n
o
11.124, de 2005, como instrumentos obrigatórios para 

adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, constituem elemento 

fundamental de construção da Política Nacional de Habitação (PNH). 

 

O PROEXT foi desenvolvido no período de setembro de 2011 a dezembro de 2012. As ações 

objetivaram identificar as principais dificuldades enfrentadas na elaboração do PLHIS pelos 

municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), além de capacitar os 

técnicos e dirigentes municipais para a elaboração, revisão ou aprimoramento desses Planos 

por meio da realização de Oficinas de Capacitação, Seminário Regional e trocas de 

experiências. Dessa forma, o projeto buscou contribuir para a difusão do repertório acumulado, 

com o desenvolvimento de metodologias para produção de diagnóstico habitacional.  

 

Especial ênfase foi dada às metodologias usadas para a identificação e caracterização da 

precariedade habitacional, identificação e mapeamento de áreas vazias aptas para ocupação 

com habitações de interesse social, consideradas elementos-chave na elaboração das políticas 

municipais de habitação. 

 

Realizado com o apoio do Programa de Extensão Universitária, uma iniciativa da Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação (PROEXT/SESu/MEC), este Projeto de 

Extensão contou com a parceria da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo (CDHU) e da Caixa Econômica Federal (CEF) e, sobretudo, com a 

mobilização dos municípios e seu apoio à organização e divulgação do evento e à capacitação 

dos técnicos das respectivas Prefeituras, de empresas de consultoria e de gestores municipais. 

 

Este relatório organiza-se em três seções, além desta Apresentação. A primeira seção 

descreve a metodologia adotada, incluindo as atividades de pesquisa e extensão realizadas. A 

segunda seção apresenta a sistematização das informações levantadas na pesquisa, nos 

temas da precariedade habitacional e da questão da terra. A terceira e ultima seção apresenta 

os resultados obtidos com este Projeto de Extensão. 

 

  



 

 

 

5 

 

Planos  Locais de Habitação de Interesse Social na 

Região Metropolitana de São Paulo - Proext 2011 

1. METODOLOGIA E ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 

1.1 Atividades preparatórias 
 

Este projeto de extensão foi desenvolvido no ano de 2012, embora algumas atividades, de 

caráter preparatório, tenham acontecido no segundo semestre de 2011. 

 

Em agosto de 2011, foi realizado um workshop, intitulado „Produção e gestão da informação 

sobre déficit e assentamentos precários na Região Metropolitana de São Paulo‟, promovido 

pela UFABC e que teve como público-alvo técnicos e dirigentes de órgãos municipais e de 

instituições envolvidas na elaboração dos PLHIS na Região Metropolitana de São Paulo 

(Figura 1). 

 

Essa atividade objetivou aproximar os principais gestores e técnicos da área com a 

Universidade e apresentar o projeto de extensão a ser realizado no ano seguinte. A 

programação do evento encontra-se no Anexo I deste relatório. Para a realização desse 

workshop, a UFABC formalizou parcerias com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, 

Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Caixa 

Econômica Federal e Aliança de Cidades, e contou com apoio da Empresa Paulista de 

Planejamento  Metropolitano (EMPLASA). 

 

 

    
Fonte: Denaldi et al, 2012. 

 

Figura 1 - Fotos do workshop ‘Produção e gestão da informação sobre déficit e 

assentamentos precários na Região Metropolitana de São Paulo’ –, realizado no 

Município de Santo André-SP. Brasil, agosto de 2011 

 

 

Ainda no segundo semestre de 2011, foram selecionados quatro alunos do Programa de Pós-

Graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC, que já vinham trabalhando e 

pesquisando temas relacionados ao PLHIS, precariedade habitacional e a questão fundiária, 



 

 

 

6 

 

Planos  Locais de Habitação de Interesse Social na 

Região Metropolitana de São Paulo - Proext 2011 

para serem integrados ao projeto desde o início e participarem de todas as atividades 

previstas. 

 

Em novembro de 2011, foi realizado o Curso de Extensão „Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social – PLHIS‟ para 20 alunos do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

(BCT) e Engenharia Ambiental e Urbana, interessados no tema e/ou na participação como 

bolsistas ou voluntários no Projeto de Extensão (Figura 2).  

 

 

          
Fonte: Denaldi et al, 2012. 

 

Figura 2 - Fotos do Curso de Extensão ‘Planos Locais de Habitação de Interesse Social – 

PLHIS’ – realizado no Município de Santo André-SP. Brasil, novembro de 2011. 

 

 

O curso teve duração de 12 horas, foi coordenado pela Profa. Dra. Rosana Denaldi e contou 

com a participação da Profa. Dra. Lourdes Fonseca e dos pós-graduandos, que ministraram 

aulas. O curso objetivou capacitar os alunos da graduação e selecionar os participantes do 

projeto (bolsistas ou voluntários) para que, em janeiro de 2012, já fosse possível iniciar as 

atividades do projeto. Isso também permitiu a primeira aproximação e contato dos alunos da 

pós-graduação com os alunos da graduação, em atividades de monitoria aos grupos de 

trabalho. 

 

Desse modo, o projeto de extensão teve início em janeiro de 2012, com os 6 alunos bolsistas e 

3 voluntários já selecionados e em contato com os alunos da pós-graduação que seriam seus 

supervisores na pesquisa. 

 

As principais atividades do projeto foram realizadas ao longo do ano de 2012 e incluíram (i) 

ações realizadas em conjunto com as Prefeituras Municipais e parceiros do Projeto e (ii) a 

pesquisa documental sobre os PLHIS, desenvolvida em paralelo, conforme descrito abaixo. 

 

 

1.2 Oficinas de Capacitação 
 

A primeira atividade realizada constituiu-se das Oficinas de Capacitação. A Coordenação de 

Assistência Técnica e Programas Especiais da Gerência de Desenvolvimento Urbano (GIDUR), 
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da Caixa Econômica Federal, apontou a necessidade de antecipar a capacitação de técnicos, 

dirigentes e consultorias envolvidas na elaboração e implementação de PLHIS, inicialmente 

prevista para o segundo semestre de 2012. A partir dessa constatação, foi readequado o 

cronograma do projeto e antecipada a realização das Oficinas para março de 2012. A 

realização das Oficinas de Capacitação contou com a parceira da CEF na informação sobre o 

estágio de desenvolvimento dos PLHIS dos municípios e na mobilização do público-alvo. 

 

Foram realizadas três Oficinas. A primeira teve como público-alvo técnicos e dirigentes dos 

municípios da RMSP que não iniciaram a elaboração do PLHIS, com o objetivo de discutir sua 

importância e fornecer informações básicas sobre o conteúdo do Plano. A segunda Oficina 

contou com a presença de representantes dos municípios que se encontram no processo de 

elaboração do PLHIS e objetivou fornecer informações para a melhor consecução desse 

processo, além de esclarecer dúvidas. Por fim, a terceira Oficina envolveu os municípios que já 

concluíram a elaboração do PLHIS e objetivou a troca de experiências, assim como a reflexão 

sobre seu aprimoramento e implementação.  

 

Participaram das Oficinas de Capacitação representantes de 18 municípios, 14 alunos da 

UFABC integrantes do projeto e 17 técnicos de diferentes regionais da CEF (Figura 3). 

 

 

 
Fonte: Denaldi et al, 2012. 

 

Figura 3 - Foto de Oficina de Capacitação para Elaboração de Planos Locais de 

Habitação de Interesse Social – PLHIS –, realizada no Município de Santo André-SP. 

Brasil, março de 2012. 

 

 

Em linhas gerais, as apresentações enfocaram a importância de elaboração dos PLHIS, os 

trâmites de aprovação dos planos na CEF, metodologias para identificação e dimensionamento 

da precariedade habitacional, dimensionamento e identificação das terras aptas à construção 

de Habitações de Interesse Social – HIS. Ao final de cada exposição, abriu-se o debate para o 

esclarecimento de dúvidas e trocas de experiências. 
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1.3 Sistematização das informações registradas nos PLHIS da RMSP 

sobre precariedade habitacional e terra 

 

Trata-se do desenvolvimento de uma pesquisa cujo objetivo foi conhecer o conteúdo dos 
PLHIS concluídos ou em processo de elaboração e identificar as especificidades dos 
municípios, dificuldades e alternativas encontradas nesse processo. 
 
Especial ênfase foi dada à identificação, dimensionamento e caracterização da precariedade 
habitacional, quantificação e mapeamento de terras para atendimento do déficit habitacional 
acumulado. Para tanto, os municípios da RMSP foram novamente divididos em três grupos: 

Grupo A – municípios que não iniciaram a elaboração do PLHIS até março de 2012 
Grupo B – municípios que estavam em processo de elaboração do PLHIS em março de 2012 
Grupo C – municípios que finalizaram o PLHIS 

Apesar dos expressivos números da precariedade habitacional, o balanço da execução dos 
PLHIS na Região Metropolitana de São Paulo aponta que, dos 39 municípios, 10 não iniciaram 
seus PLHIS, 8 encontram-se em fase de elaboração de seus Planos e 20 já os concluíram,

1
 

conforme pode ser observado na Figura 4. 
 

 
Fonte: Denaldi et al, março de 2012. 

 

Figura 4 -Estágio de desenvolvimento dos Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social – PLHIS – na Região Metropolitana de São Paulo e divisão dos municípios em 
grupos. Brasil, 2012 

 

Foram elaborados três tipos de questionários, um para cada grupo, preenchidos por meio da 

leitura dos Planos (pesquisa documental) e, quando necessário, complementados por 

entrevistas com os representantes das Prefeituras.  Para realizar essa tarefa, os pesquisadores 

(alunos da graduação) foram divididos em sete grupos e cada grupo ficou responsável por um 

                                                           
1
Sendo que 1 município  elaborou o PLHIS Simplificado. 
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conjunto de 5 a 6 municípios. Os questionários encontram-se nos Anexos II e III e foram 

aplicados no período de fevereiro a agosto de 2012. 

 

Ao longo de seu trabalho, os pesquisadores da pós-graduação atuaram como supervisores dos 

alunos da graduação e os professores orientaram o processo de coleta e sistematização das 

informações. 

 

Os 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo foram divididos nos 7 grupos, 

considerando-se, principalmente, os critérios de localização, acessibilidade e fases de 

desenvolvimento do PLHIS (que buscou incluir, em cada grupo, municípios em todas as fases 

de elaboração do Plano). Cada aluno de graduação ficou responsável por um conjunto de 

municípios. 

 

As informações coletadas permitiram identificar alternativas e dificuldades encontradas, além 

de fornecer um panorama geral do conteúdo dos PLHIS da RMSP. Essa informação é 

importante subsidio para a produção de material de capacitação. 

 

 

1.4 Realização de seminário regional objetivando a troca de experiências 

entre universidade, entidades governamentais e sociedade civil 
 

O Seminário Regional „Planejamento Habitacional Metropolitano: Perspectivas e Desafios para 

o Estado de São Paulo‟ ocorreu em 27 de junho de 2012, no auditório do Edifício Cidade I, 

sede da Secretaria de Estado da Habitação e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo (SH/CDHU). Além da parceria da SH/CDHU, o Seminário 

contou com o apoio do Ministério das Cidades (MCidades), da Caixa Econômica Federal e da 

Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo – EMPLASA – e reuniu 350 

participantes e representantes das três esferas de governo, da Caixa Econômica Federal e de 

Universidades e consultorias (assessorias técnicas). Contou, também, com a participação de 

65 Prefeituras Municipais
2
 da Macrometrópole Paulista. Esse seminário, que teve por objetivo a 

troca de experiências entre universidade, entidades governamentais e assessorias técnicas, 

tratou da concepção, execução e financiamento dos PLHIS, dos resultados parciais da 

pesquisa e de experiências municipais („boas práticas‟) (Figura 5). 

 

O Programa do evento encontra-se no Anexo IV. 

 

 

                                                           
2
Arujá, Bertioga, Caieiras, Cajamar, Caraguatatuba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Iperó, Iracemápolis, Mogi das Cruzes, 

Piracicaba, Rio Grande da Serra, Santo André, São Carlos, São Lourenço da Serra, Santo André, São Vicente, Tatuí, 
Ubatuba, Valinhos, Várzea Paulista, Araras, Carapicuíba, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Jundiaí, 
Pirapora do Bom Jesus, Salto de Pirapora, Santa Bárbara do Oeste, Santa de Parnaíba e Tremembé, Capivari, 
Hortolândia, Ilhabela, Indaiatuba, Itapevi, Itupeva, Jandira, Peruíbe, Poá, Praia Grande, Rio Claro, São Paulo, Taubaté, 
Americana, Diadema, Itapecerica da Serra, Suzano, Guarujá, Santos, São José dos Campos, Mauá, São Sebastião, 
Itatiba, Osasco, Taboão da Serra, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Campinas e Guarulhos.  



 

 

 

10 

 

Planos  Locais de Habitação de Interesse Social na 

Região Metropolitana de São Paulo - Proext 2011 

 

     
 

         
Fonte: Denaldi et al, 2012. 

 

Figura 5 - Fotos do Seminário Regional ‘Planejamento Habitacional Metropolitano: 

Perspectivas e Desafios para o Estado de São Paulo’, realizado no Município de Santo 

André-SP.  Brasil, 2012  
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2. PLHIS: INFORMAÇÕES SOBRE PRECARIEDADE 

HABITACIONAL E A QUESTÃO DA TERRA 

 

 

2.1 Informações gerais sobre a Região Metropolitana de São Paulo – 

RMSP 

 

A Região Metropolitana de São Paulo abrange uma área de 8.047km
2
, com 39 municípios que 

abrigam uma população de 19,7 milhões de habitantes, correspondente a 10% da população 

total do país (IBGE, 2010). Essa área corresponde a menos de um milésimo do território 

nacional e pouco mais de 3% do Estado de São Paulo, e concentra 15% do produto interno 

bruto – PIB – nacional (SÃO PAULO, ESTADO, 2010, s/d). A maior parte de seu território 

(54%) está localizada em Área de Proteção aos Mananciais – APM– e os municípios que 

integram a região apresentam alto grau de urbanização, com cerca de 95% da população 

vivendo em área urbana, índice bastante superior à média nacional (84%).  

 

A região de maior importância econômica do país concentra parcela expressiva do déficit  

habitacional nacional e, especialmente, do deficit habitacional estadual. Segundo dados da FJP 

(2008), 9% do déficit habitacional brasileiro está na RMSP. A região abriga 44,82% dos 

domicílios do Estado de São Paulo e 79,66% do total de domicílios dentro de aglomerados 

subnormais. Dos 2.087 aglomerados subnormais existentes no Estado, 1.703 encontram-se na 

RMSP, o que corresponde a 81,60% do total. Os aglomerados subnormais estão presentes em 

24 de seus 39 municípios, num total de 596.479 domicílios, o que corresponde a 10,37% do 

total de domicílios da RMSP, abrigando uma população de 2.162.368 habitantes, 11,70% de 

sua população total
3
 (IBGE, 2010). 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 1, São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, 

Diadema, Santo André, Mauá e Osasco são os municípios que apresentam maior número de 

domicílios nesse tipo de aglomerado. Entretanto, Diadema, Mauá, São Bernardo do Campo, 

Guarulhos, Embu, Santo André, Osasco, Taboão da Serra e São Paulo são os que, 

proporcionalmente, apresentam maior porcentagem de domicílios em assentamentos 

precários. Essa região com maior incidência de domicílios em assentamentos precários é 

formada por São Paulo e seu entorno imediato, por municípios que apresentam as maiores 

taxas de densidade demográfica (Figuras 6 e 7). 

 

                                                           
3
 É mister destacar que as informações sobre os aglomerados subnormais do Censo Demográfico de 2010, realizado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram levantadas a partir dos perímetros desses 
assentamentos, fornecidos pelos municípios. Portanto, eles podem estar presentes em outros municípios da RMSP e 
não figurarem nesse levantamento, caso algum município não tenha fornecido tais informações. 
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Tabela 1 - Domicílios particulares e população residente em aglomerados subnormais na 
Região Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2012 

 

Municípios 

Domicílios particulares ocupados 
População residente em 

domicílios particulares ocupados 

Total 
Em 

aglomerados 
subnormais 

% dos 
domicilios 
da cidade 

Total 
Em 

aglomerados 
subnormais 

% de 
população 
da cidade 

Barueri 71.812 669 0,93 240.647 2.573 1,07 

Caieiras 25.421 670 2,64 86.381 2.486 2,88 

Cajamar 19.274 796 4,13 64.057 2.872 4,48 

Carapicuíba 108.679 7.724 7,11 369.339 29.319 7,94 

Cotia 59.074 352 0,60 200.120 1.450 0,72 

Diadema 117.379 24.616 20,97 385.613 87.944 22,81 

Embu 68.263 8.967 13,14 240.069 34.208 14,25 
Ferraz de 
Vasconcelos 48.412 3.102 6,41 168.079 11.630 6,92 

Francisco Morato 43.975 2.365 5,38 154.250 8.541 5,54 

Franco da Rocha 36.281 2.522 6,95 123.502 9.326 7,55 

Guarulhos 360.800 57.653 15,98 1.214.759 214.885 17,69 
Itapecerica da 
Serra 42.816 388 0,91 149.102 1.472 0,99 

Itapevi 57.622 851 1,48 200.664 3.173 1,58 

Itaquaquecetuba 89.733 7.412 8,26 321.521 27.568 8,57 

Jandira 32.551 578 1,78 108.316 2.072 1,91 

Mauá 125.418 22.894 18,25 415.238 84.041 20,24 

Osasco 201.994 21.505 10,65 665.629 80.276 12,06 

Ribeirão Pires 33.857 892 2,63 112.787 3.269 2,90 
Santana de 
Parnaíba 31.630 1.100 3,48 108.796 4.016 3,69 

Santo André 215.713 23.806 11,04 674.617 85.468 12,67 
São Bernardo do 
Campo 239.337 43.072 18,00 762.217 152.780 20,04 

São Paulo 3.576.864 355.756 9,95 11.216.559 1.280.400 11,42 

Suzano 74.801 1.438 1,92 261.574 5.677 2,17 

Taboão da Serra 72.341 7.351 10,16 244.206 26.922 11,02 

TOTAL 5.754.047 596.479 10,37 18.488.042 2.162.368 11,70 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Fonte: Mapa elaborado pelos autores de acordo com os dados do IBGE 2010. 

 
Figura 6 - Porcentagem de domicílios em assentamentos precários na Região 
Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2012 
 
 
 

 
Fonte: Mapa elaborado pelos autores de acordo com os dados do IBGE 2010. 

 
Figura 7 - Densidade demográfica por município da Região Metropolitana de São Paulo. 
Brasil, 2012 
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2.2 Identificação e caracterização da precariedade habitacional nos PLHIS 

 

A caracterização e mensuração da população residente em assentamentos precários é 

premissa fundamental para a elaboração de PLHIS e o estabelecimento de estratégias de 

ações governamentais.  

 

Não obstante, os municípios se defrontam com as limitações das pesquisas nacionais quando 

precisam quantificar e “qualificar” com maior precisão o déficit habitacional (quantitativo e 

qualitativo) em assentamentos precários. Os dados provenientes dos Censos da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílios (PNAD), da pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole/Centro Brasileiro de 

Análise e Planejamento (CEM/CEBRAP) ou da Fundação João Pinheiro não possibilitam 

dimensionar e qualificar o déficit dentro dos assentamentos, ou seja, identificar o déficit 

quantitativo e a inadequação (déficit qualitativo). Ademais, os dados do Censo Demográfico do 

IBGE tendem à subestimação, como apontam Cardoso (2009), Cardoso & Azevedo (2007), 

Pasternak (2008) e o Manual do EAD-PLHIS, que aconselham aos municípios identificar e 

caracterizar sua precariedade habitacional. Sendo assim, o município deve produzir sua própria 

informação sobre a precariedade e o déficit habitacional local. O conhecimento da ocupação do 

solo e o mapeamento da precariedade habitacional municipal são importantes insumos de 

planejamento e gestão da política habitacional local (DENALDI et al., 2011).  

 

No levantamento realizado pela presente pesquisa, dos 30 planos em andamento ou 

concluídos até agosto de 2012, 25 contêm o Diagnóstico Habitacional;
4
 destes, os 

pesquisadores tiveram acesso a 24: Arujá, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, 

Diadema, Embu, Embu Guaçu, Francisco Morato, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, 

Juquitiba, Mauá, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem 

Grande Paulista.  

Desses diagnósticos elaborados, em 17, os respectivos municípios produziram informações 

próprias (Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Guarulhos, Itapecerica da 

Serra, Itapevi, Mauá, Osasco, Ribeirão Pires, Santana de Parnaíba, Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande); em 5, os municípios 

repetiram a informação do IBGE ou registraram dados de diversas fontes e, dessa forma, ela 

não foi suficientemente trabalhada de forma a permitir um dimensionamento (Biritiba-Mirim, 

Juquitiba, Suzano, Mogi das Cruzes e São Lourenço da Serra); e em 3 municípios, o tema não 

foi tratado nos diagnósticos habitacionais (Arujá, Cajamar e Francisco Morato). 

 

Com os dados próprios produzidos pelos 17 municípios, foi possível aproximar-se das 

dimensões de precariedade na Região Metropolitana de São Paulo, cuja sistematização 

encontra-se a seguir. Cabe registrar, ainda, que muitos municípios incluíram domicílios de 

loteamentos irregulares (ocupados por população de menor renda – não necessariamente 

precários –, ausentes de infraestrutura, saneamento e serviços urbanos), no total de 

assentamentos precários. Assim, procurou-se separar os dados de 

                                                           
4
 O município de Embu não elaborou seu PLHIS mas desenvolveu um Relatório Técnico, „Diagnóstico e Caracterização 

da situação habitacional do Município de Embu‟,que trata dos mesmos temas do Diagnóstico Habitacional do PLHIS. 
Portanto, as informações puderam ser extraídas do documento. 
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precariedade/irregularidade, da forma como foi apresentado pelo município no Plano, e os 

dados exclusivos de precariedade.
5
 

 

Como se observa na Tabela 2, da análise do conjunto dessas 17 cidades, os dados do IBGE 

2000 apontam 408.528 domicílios em assentamentos precários; os do CEM/CEBRAP, obtidos 

a partir do Censo IBGE 2000, indicam 593.288 domicílios; e o Censo IBGE 2010, 576.994.  

 

Os PLHIS desses municípios indicaram 1.296.270 domicílios em assentamentos precários e/ou 

irregulares (conforme seus diagnósticos habitacionais). Contudo, a análise pormenorizada 

permitiu filtrar somente os assentamentos que se caracterizaram como precários, para melhor 

comparação com as outras fontes, e chegou-se ao número de 921.025 domicílios. 

 

Os dados municipais relativos à precariedade/irregularidade, apresentados nos PLHIS, 

comparados com dados de outras fontes, apontam maior percentual de domicílios em 

assentamentos precários. Vale ressaltar que os municípios podem ter adotado diferentes 

conceitos e metodologias para dimensionar os domicílios em assentamentos precários, o que 

dificulta essa comparação. Entretanto, considerando-se as limitações mencionadas 

anteriormente, a informação não deve ser desprezada, sendo de grande importância para a 

formulação de estratégias locais. 

 

Tabela 2 - Domicílios em assentamentos precários na Região Metropolitana de São Paulo. 
Brasil, 2012 
 

Município 
IBGE 
2000 

CEM/CEBRAP 
2007 

IBGE 
2010 

Dado municipal: 
precariedade/ 
irregularidade 

Dado municipal: 
precariedade 

Caieiras 0 1.045 670 3.146 3.146 

Carapicuíba 9.169 11.828 7.724 22.128 20.184 

Diadema 22.035 22.175 24.616 25.271 25.271 

Embu 5.231 9.231 8.967 13.347 9.358 

Embu-Guaçu 0 598 0 1.374 1.374 

Guarulhos 40.956 46.973 57.653 73.257 50.914 

Itapecerica da Serra 751 7.108 388 16.110 12.720 

Itapevi 851 5.585 851 7.324 7.324 

Mauá 16.929 18.649 22.884 56.835 33.478 

Osasco 28.714 30.266 21.505 47.518 44.098 

Ribeirão Pires 356 746 892 3.717 877 

Santana de Parnaíba 93 2.314 1.100 1.970 1.970 

Santo André 16.869 20.165 23.806 22.134 22.134 

São Bernardo do Campo 37.097 39.423 43.072 90.437 74.145 

São Paulo 225.131 370.956 355.515 889.808 596.666 

Taboão da Serra 4.346 5.715 7.351 20.861 16.333 

Vargem Grande Paulista 0 511 0 1.033 1.033 

TOTAL 408.528 593.288 576.994 1.296.270 921.025 

Fonte: IBGE, 2000; Brasil, 2007; IBGE, 2010; Denaldi et al, 2012. 

Os resultados confirmam a importância da produção da informação em nível municipal e a 

necessidade de melhor compreender as metodologias utilizadas e os resultados apontados. A 

                                                           
5
 Por se tratar de verificação de dados no âmbito da pesquisa documental, não é possível afirmar que os conceitos 

utilizados pelos municípios correspondem àqueles adotados pela Política Nacional de Habitação, do MCidades. 
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existência de informações abrangentes, precisas e confiáveis é condição para o bom 

planejamento e a eficaz realização de políticas públicas. O município é o ente federativo que 

melhor conhece seu território (suas especificidades, inserção regional, necessidades etc.) e 

deve envidar esforços para produzir informações que orientem a ação/intervenção no território.   

Fontes de informação para o dimensionamento da precariedade habitacional nos 

municípios da RMSP 

Conforme mencionado anteriormente, em apenas 17 dos 24 diagnósticos dos PLHIS 

analisados foram utilizadas fontes de informações produzidas pelos próprios municípios. Nos 

demais, os diagnósticos foram baseados em informações do IBGE ou registraram diversos 

dados, embora a informação não tenha sido suficientemente trabalhada de forma a permitir um 

real dimensionamento. Cajamar, por exemplo, utilizou informação presente em seu Plano 

Diretor, apresentando tabela com a divisão de classes de uso do solo (equipamento urbano, 

indústria, chácaras, favelas etc.) e a porcentagem de ocupação da área total do território. A 

única informação sobre favelas do diagnóstico encontra-se dessa forma. O Município de 

Juquitiba também apresenta, como caracterização e dimensionamento dos assentamentos 

precários, dados referentes tão somente a loteamentos (clandestinos, irregulares e aprovados), 

não sendo possível compreender a precariedade existente. No caso de Suzano, foram 

utilizadas diferentes fontes (cadastro municipal, cadastro imobiliário, Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico, implantado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome e processado pelo Agente Operador do Cadastro Único – CEF) e dados da 

Estratégia Saúde da Família. Entretanto, nenhuma das fontes apresenta informação para o 

universo de assentamentos; outrossim, a metodologia utilizada pelo município não permite 

dimensionar o número total a partir da „soma‟ de dados de diferentes fontes, uma vez que há 

sobreposição entre elas.   

Aqueles que produziram informações próprias utilizaram diversas fontes: contagem de 

domicílios, cadastro municipal, estimativa baseada em densidade comparada e dados do 

Censo do IBGE 2010 para aglomerados subnormais; e ainda, complementação de fontes, 

conforme exposto na Tabela 3, a seguir. 
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Tabela 3 - Fontes de informação de 17 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. 
Brasil, 2012 
 

Fonte de informação 
Quantitativo 

de 
Municípios 

Municípios 

Contagem de domicílios 5 
Embu, Itapecerica da Serra, 

Itapevi, São Bernardo do Campo 
e Vargem Grande 

Cadastro municipal 3 
Diadema, Santana de Parnaíba 

e Santo André 

Estimativa baseada em densidade 
comparada 

1 Guarulhos 

Cadastro municipal e contagem de 
domicílios 

3 
São Paulo, Embu-Guaçu 

e Taboão da Serra 

Cadastro municipal e Censo IBGE 2010 3 Mauá, Osasco e Ribeirão Pires 

Contagem de domicílios e estimativa 
baseada em densidade 

1 Caieiras 

Cadastro municipal, contagem de 
domicílios e estimativa baseada em 
densidade 

1 Carapicuíba 

TOTAL 17  

Fonte: Denaldi et. al, 2012. 

 
 
Varias alternativas foram encontradas para produção da informação municipal. O município  de 

São Paulo utilizou o Sistema de informações para Habitação Social na cidade de São Paulo 

(HABISP), que agrega dados sobre assentamentos informais e cadastros de famílias atendidas 

em diferentes programas. O sistema é alimentado com informações registradas em diferentes 

cadastros da Prefeitura: informações georreferenciadas de todos os assentamentos precários e 

informais da cidade com os programas habitacionais em andamento, programas de 

saneamento da SABESP, de implantação de parques e áreas verdes da Secretaria Municipal 

do Verde e do Meio Ambiente, ou ainda, do novo cadastro de áreas de risco, em 

desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Subprefeituras (SÃO PAULO, MUNICÍPIO, 

2008).  

 

Santo André utilizou cadastros existentes na Prefeitura, de diferentes anos, para quantificar os 

domicílios em assentamentos precários. Já São Bernardo do Campo, Embu, Itapevi e 

Itapecerica da Serra identificaram os assentamentos precários mediante, principalmente, 

levantamento ou contagem dos domicílios considerados precários, o que permitiu agrupar as 

áreas por tipo de problemas, com propostas de intervenção diferenciadas, estabelecendo-se 

um gradiente de prioridade. São Bernardo do Campo, por exemplo, antes mesmo de iniciar a 
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elaboração de seu PLHIS, contratou o estudo de „Mapeamento de Assentamentos Precários 

e/ou Irregulares‟ para quantificar e caracterizar todos os assentamentos precários da cidade. 

 

Guarulhos utilizou densidades médias de domicílios em assentamentos precários,obtidas em  

levantamentos realizados pela Prefeitura para regularização e intervenção. Foram definidas 

quatro tipologias de densidade, que geraram quatro índices a serem aplicados nas áreas para 

a estimativa de número de domicílios: 

a) Baixa densidade: Índice 0,009 para núcleos com lote médio em torno de 125m², clara 

delimitação de lotes e viário adequado; e Índice 0,008 para lotes com médias superiores a 

150m², em núcleos que ocupam grandes extensões e têm grande porcentagem de viário 

(aplicável aos loteamentos clandestinos); 

b) Média densidade: Índice 0,015 para núcleos com lote médio de 65 a 95m², lotes delimitados 

com pouca clareza, viário mais estreito (vielas) e necessidade de desadensamento; e 

c) Alta densidade: Índice 0,022 para núcleos com lote médio de 45m², com conurbação 

evidente, viário insuficiente, necessidade de des-adensamento ou até de remoção total das 

edificações. 

Para núcleos menores, foi feita a contagem do número de domicílios a partir de fotos aéreas. 

 

Algumas cidades, como Taboão da Serra e Embu-Guaçu, utilizaram cadastro municipal 

complementado pela contagem de domicílios. Osasco e Mauá também trabalharam com 

cadastro municipal e, para os assentamentos sem informação disponível, realizaram uma 

estimativa baseada em densidade comparada, mediante imagens de satélite, e a delimitação 

do Censo IBGE 2010. 

 

O Município de Caieiras utilizou a contagem de domicílios e estimativa baseada em densidade. 

Carapicuíba, além das informações a que recorreu Caieiras, utilizou seu cadastro municipal. No 

processo de elaboração de seu Plano Diretor (aprovado em 2011), Carapicuíba mapeou os 

assentamentos precários. Este município, no âmbito de elaboração de seu PLHIS, contou com 

os dados disponíveis nas fontes do cadastro municipal, como as do Programa Cidade Legal, e 

para a atualização e complementação de dados e caracterização dos novos assentamentos, 

adotou a metodologia da estimativa baseada em densidade comparada (Tabela 3). 

 

Tipologias de intervenção nos assentamentos precários 

 

Para calcular as necessidades habitacionais (produção de novas moradia, disponibilização de 

terra, execução de infraestrutura, regularização etc.), recomenda-se classificar os 

assentamentos precários por tipologia de forma a apontar o tipo de intervenção (remoção total, 

remoção parcial ou urbanização) e precisar o cálculo do déficit quantitativo dentro dos 

assentamentos precários (déficit quantitativo e inadequação) (BRASIL, 2009). 

 

Em relação a esse tema, encontramos três situações distintas: a) municípios que não 

estabeleceram tipologias; b) municípios que estabeleceram tipologias de forma a permitir 

precisar o cálculo do déficit; e c) municípios que estabeleceram tipologias mas a definição da 

classificação ou enquadramento dos assentamentos não permite qualificar o déficit (percentual 

de déficit qualitativo e quantitativo dentro do assentamento). 
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Dos 17 municípios estudados, 12 definiram tipologias de intervenção que indicam o déficit 

quantitativo e qualitativo dentro dos assentamentos precários e territorializaram a informação: 

Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Osasco, Ribeirão 

Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Taboão da Serra. 

 

Taboão da Serra assim definiu em seu diagnóstico habitacional: 

 

“[...] cinco tipologias que levaram em conta dados de carência de infraestrutura, o 

tipo predominante da construção, a densidade média do assentamento, a 

estruturação da malha viária, a densidade e a presença de risco físico. A análise 

dessas características, em conjunto com a foto aérea dos assentamentos, levou à 

elaboração dos níveis de precariedade de cada área. Os assentamentos precários 

foram classificados em cinco níveis, a saber: Nível 1 – assentamentos que não 

possuem precariedade urbanísticas; são aqueles que possuem apenas 

precariedade fundiária –; Nível 2 – assentamentos que possuem alguma carência 

de infraestrutra (faltando até 2 itens dentre os já citados), mas que já encontram-

se bem estruturados e que, fora isso, apresentam apenas precariedade fundiária –

; Nível 3 – são os assentamentos com precariedade urbanística simples, que 

apresentam carência de infraestrutura mas possuem uma certa estruturação da 

malha viária e organização das construções, ou mesmo do lote; estas áreas, em 

geral, não possuem alto grau de risco físico e podem ser consolidadas sem que 

haja necessidade de muitas remoções –; Nível 4 – são os assentamentos de 

ocupação caótica, sem malha viária estruturada ou delimitação de lotes definida; 

apresentam carência de infraestrutura e, em geral, é aqui que se concentra a 

ocorrência de risco físico;a urbanização destes núcleos é mais complexa, com alta 

taxa de remoções tanto por conta dos riscos físicos quanto para abertura de 

sistema viário e implementação de infraestrutura –;e Nível 5 – são núcleos não 

consolidáveis pela complexidade da ocupação ou pela fragilidade ambiental ou 

geotécnica.” (TABOÃO DA SERRA, 2010, p. 62-63). 

 

Essa classificação foi estabelecida a partir das categorias definidas no Manual do Curso de 

Ensino a Distância do Plano Local de Habitação de Interesse Social (EaD-PLHIS) e permitiu 

definir o tipo de intervenção urbanística necessária para urbanizar e consolidar cada 

assentamento: Regularização Fundiária; Complementação de Infraestrutura; Urbanização 

Simples; Urbanização Complexa; e Reurbanização total. 

 

Da mesma forma, o PLHIS de São Bernardo do Campo classificou todos os assentamentos 

precários e/ou irregulares em seis tipologias (Tabela 4), que indicam a intervenção demandada: 

Tipologia 1 – assentamentos consolidados sem a regularidade urbanística ou da propriedade, 
que demandam apenas regularização; 

Tipologia 2 – assentamentos irregulares parcialmente urbanizados/simples sem remoções; 

Tipologia 3 –assentamentos irregulares parcialmente urbanizados/simples com remoções; 

Tipologia 4 – assentamentos precários e irregulares consolidáveis que demandam obras 
complexas; 

Tipologia 5 – assentamentos irregulares não consolidáveis; e 

Tipologia 6 – conjuntos habitacionais irregulares promovidos pelo poder público. 
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Tabela 4 - Tipos de problema e tipologias de intervenção adotadas em São Bernardo do 
Campo-SP. Brasil, 2012 
 

Tipologia de problema Tipologias de intervenção 

Tipologia 1 100% de Regularização Fundiária 

Tipologia 2 100% de Regularização Fundiária e Urbanização Pontual 

Tipologia 3 

95% de Regularização Fundiária e Urbanização Pontual                       

5% de Reassentamento fora do manancial 

93% de Regularização Fundiária e Urbanização Pontual                       

7% de Reassentamento em manancial 

Tipologia 4 60% de Urbanização Complexa 40% de Reassentamento 

Tipologia 5 100% de Reassentamento 

Tipologia 6 100% de Regularização Fundiária 

Fonte: PLHIS de São Bernardo do Campo, 2011. 

 
 
O Mapeamento de Assentamentos Precários e/ou Irregulares realizado antes do PLHIS já 

considerou essa classificação de tipologias, ao caracterizar os assentamentos. No momento de 

identificar o déficit quantitativo e qualitativo dentro de assentamentos precários, foi possível 

apontar as porcentagens de remoção de acordo com a localização (em área de manancial ou 

fora dela), o que permite totalizar, em números absolutos, as unidades habitacionais a serem 

removidas. 

 

 

2.3 Quantificação e mapeamento de terras para atendimento ao déficit 

habitacional local 

 

A provisão de terras destinadas para Habitação de Interesse Social (HIS) é uma questão 

central para a política habitacional e um tema de grande relevância no âmbito dos PLHIS. 

O Plano Nacional de Habitação (PlanHab) registra uma questão habitacional complexa, que, 

para ser enfrentada com sucesso, deve dedicar esforços em varias direções. Uma de suas 

estratégias é a “garantia de acesso a terra urbanizada, legalizada e bem localizada”. O 

PlanHab recomenda “dimensionar a terra necessária para produção de HIS e regularização 

fundiária nos Planos Locais de Habitação de Interesse Social” (BRASIL, 2010. p.120). Nesse 

sentido, a sistematização das informações registradas nos PLHIS da RMSP deve-se relacionar 

à questão da terra, com especial ênfase à destinação de terra urbanizada para HIS, bem como 

à existência e regulamentação de instrumentos de política urbana nesses municípios. 

Apenas 16 municípios da RMSP estimaram a quantidade de terras para atendimento do déficit 

habitacional, cuja soma chega a 34.527.541m²; e somente 15 estimaram a quantidade de 
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terras necessária para atender à demanda demográfica futura, igual a 36.555.614m².
6
 Tendo-

se em conta esses dados disponíveis, estima-se uma demanda total de 71.083.155m².  

Com relação à identificação de áreas aptas para construção de HIS nos PLHIS, apenas 18 

municípios delimitaram e dimensionaram essas áreas, cuja soma alcança 24.038.624m². 

Apesar desses números não expressarem a necessidade total de terras na RMSP, percebe-se 

que o total indicado como disponível é bastante inferior ao apontado como necessário. 

Conforme recomenda o PlanHab e o EAD-PLHIS, os Planos devem, como mínimo, estimar a 

quantidade de terras necessária, identificar e delimitar terras aptas para produção de HIS. 

Essa questão foi tratada adequadamente em 14 Planos da RMSP (58,3% dos diagnósticos 

analisados); em 4 (Cajamar, Embu-Guaçu, Itapevi e Vargem Grande Paulista), ela não foi 

sequer abordada; e em outros 6, esses requisitos mínimos não foram cumpridos. Em Santana 

de Parnaíba e São Lourenço da Serra, estimou-se apenas a quantidade de terras; e em Embu, 

Ribeirão Pires, Suzano e Biritiba-Mirim, foram identificadas somente as terras aptas (Figura 8).  

 

 

 

 

 
 

Fonte: DENALDI et al., 2012. 

 

Figura 8 - O tratamento da questão da terra para Habitação de Interesse 
Social – HIS – no Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS – nos 
municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2012 

 

 

                                                           
6
 Além dos municípios que não iniciaram seus PLHIS ou que todavia não concluíram seu diagnóstico, Biritiba-Mirim, 

Cajamar, Embu, Embu-Guaçu, Itapevi, Ribeirão Pires, Suzano e Vargem Grande Paulista não estimaram a quantidade 
de terras necessária para o atendimento do déficit e da demanda futura. Além deles, Diadema estimou terras apenas 
para o déficit habitacional. 
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Mesmo entre os municípios que estimaram a quantidade de terras necessária, alguns não 

levaram em consideração todas as necessidades habitacionais locais. Dos PLHIS/diagnósticos 

analisados, 15 levaram em conta o déficit acumulado e a demanda futura (62,5% dos 

analisados) e 1 considerou somente a estimativa para o atendimento ao déficit; 8 municípios 

não quantificaram sua necessidade de terras para produção de HIS (Figura 9).
7
 

 

 

 
 

Fonte: DENALDI et al., 2012. 

 

Figura 9 - Tipo de demanda considerada na estimativa da terra no PLHIS, 
naRegião Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2012 

 

 

Outra questão de extrema relevância é a disponibilidade de terras para suprir a demanda 

estimada no PLHIS. Segundo dados dos Planos/diagnósticos analisados, somente 4 

municípios mostraram possuir terras suficientes para suprir o déficit e a demanda futura, 7 

municípios indicaram apenas capacidade de atendimento do déficit acumulado e 2, 

efetivamente, registraram incapacidade para responder tanto ao déficit quanto à demanda 

futura. Nos demais municípios, o documento foi insuficiente para a análise, ou o PLHIS não foi 

iniciado ou está em andamento (Figura 10). Ou seja, 9 municípios já sinalizaram que a 

                                                           
7
 Para efeito desta pesquisa, considerou-se, como município que identificou terras aptas para a construção de HIS, 

todo aquele que apresentou essas áreas nos PLHIS ou que informou a existência de Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS) em seu Plano Diretor ou Lei específica. Os municípios que apresentaram áreas aptas no PLHIS foram: 
Arujá, Biritiba-Mirim, Caieiras, Francisco Morato, Guarulhos, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo, São Paulo 
e Taboão da Serra. Os que apenas indicaram as ZEIS já grafadas no Plano Diretor e/ou Lei específica foram: 
Carapicuíba, Diadema, Embu, Mauá, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, Santo André e Suzano. O município de 
Juquitiba informou que seu Plano Diretor e seu PLHIS levantaram áreas aptas para HIS; porém, promoveu discussão 
importante sobre os entraves da questão ambiental, visto que o município encontra-se inserido, integralmente, em Área 
de Proteção Ambiental – APA. Embora 18 municípios da RMSP possuam áreas aptas para HIS, isso não significa que 
as áreas identificadas atendam todas as necessidades. 
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disponibilidade de terra urbana para habitação de interesse social é ou será, em futuro 

próximo, uma questão a ser resolvida. 

 

 

 

 

 
 

Fonte: DENALDI et al., 2012. 

 

Figura 10 - Capacidade dos municípios para atendimento da demanda de terras estimada 
no PLHIS, na Região Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2012 

 

 

Dessa forma, pode-se dividir os municípios em quatro grupos:  

 

 os municípios que informam não dispor de terras (delimitadas ou não como ZEIS) 

suficientes para suprir o déficit habitacional e atender a demanda futura em seu 

território;  

 os que apontam a possibilidade de apenas conseguir suprir o déficit acumulado; 

 os que dispõem de terras suficientes para responder ao déficit acumulado e à demanda 

futura; e 

 os municípios sem informação. 

 

O primeiro grupo – que sinalizou, em seus PLHIS/diagnósticos, falta de terras para construção 

de HIS – é constituído de dois municípios: São Paulo e Diadema. São cidades com alto grau de 

urbanização e precariedade habitacional: em São Paulo, a porcentagem de domicílios em 

aglomerados subnormais é de 10% do total; em Diadema, chega a 21%, o maior índice da 

RMSP. O déficit e a demanda futura indicados em seus respectivos PLHIS totalizam 508.156 

unidades e deverão ser absorvidos por outros municípios da Região Metropolitana, se não 

forem adotados índices ainda maiores de verticalização e adensamento do solo.  
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“A necessidade de recursos fundiários para a provisão habitacional é, sem dúvida, o 

maior entrave e desafio à implementação das metas de atendimento habitacional no 

município de São Paulo até o ano de 2024. 

Comprimida por dois obstáculos físicos à expansão urbana legal da cidade – a Serra 

da Cantareira ao Norte e as represas mananciais da Billings e Guarapiranga ao Sul –, a 

cidade de São Paulo tem um limite claro à sua expansão urbana. A se confirmar, a 

partir da divulgação completa dos dados do Censo 2010 a partir de 2012, o que se 

verifica empiricamente, a cidade precisará adensar-se ainda mais para acomodar os 

novos domicílios previstos para se formar até 2024.” (SÃO PAULO, MUNICÍPIO, 

2011:151). 

 

O segundo grupo é integrado por: Arujá, Caieiras, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Santo 

André e São Bernardo do Campo. De acordo com dados do IBGE 2010, Arujá e Mogi das 

Cruzes não apresentam assentamentos precários; estes são inexpressivos em Caieiras. 

Entretanto, em Mauá, Guarulhos e São Bernardo do Campo, a porcentagem de domicílios em 

assentamentos precários é superior a 16%, figurando entre os maiores índices da Região 

Metropolitana. O total de déficit e demanda futura indicado nos PLHIS chega a 323.216 

unidades habitacionais. Caieiras, embora tenha apontado deficiência de terras, é pouco 

atuante na regulação de seu uso. O mesmo acontece com Guarulhos, que não possui sequer 

ZEIS com perímetro delimitado (FSEADE, 2010) embora, como outras cidades da RMSP, 

apresenta grande densidade urbana.  

 

“(...) Guarulhos tem, ao menos em potencial de terras, capacidade para suprir sua atual 

demanda por novas habitações (48.100), em atendimento às famílias com renda de 0 a 

5 salários mínimos. No entanto, quando analisamos os números de sua demanda 

futura para os próximos 15 anos (91.889), dentro da mesma faixa de atendimento, é 

perceptível que os atuais vazios aptos à ocupação serão insuficientes para suprir toda 

a demanda, o que implicará a busca por adaptação dos vazios que ainda não são 

totalmente aptos à ocupação.” (GUARULHOS, 2011:262). 

 

O terceiro grupo é formado por Carapicuíba, Francisco Morato, Itapecerica da Serra e Taboão 

da Serra. Francisco Morato e Itapecerica da Serra apresentam baixo índice de domicílios em 

assentamentos precários, inferior a 5,5%. Não obstante, esse índice alcança 7,11% em 

Carapicuíba e 10,6% em Taboão da Serra, esteum dos mais densos da RMSP.  

 

Finalmente, o quatro grupo é formado tanto por municípios que não iniciaram os PLHIS ou não 

chegaram a concluir seus diagnósticos, quanto pelos municípios cujas informações atuais 

disponíveis não permitem chegar a uma conclusão. É preocupante o fato de que em 26 

cidades, a ausência ou deficiência dos diagnósticos apresentados não possibilite a estes 

pesquisadores concluir sobre a existência ou não de terras suficientes para atendimento de 

suas necessidades habitacionais. Estão nessa condição Embu, Franco da Rocha, Ferraz de 

Vasconcelos e Itaquaquecetuba, apesar de apresentarem um significativo índice de 

precariedade habitacional (para Embu, 13,24%; e para os outros municípios, de 6 a 9%).  

 

Para suprir o déficit e a demanda demográfica futura, 15 municípios da RMSP estimaram a 

área necessária para a construção de novas unidades habitacionais em 71km². Não obstante, 

foram identificados apenas 24km² para essa finalidade, ou seja, 33,8% do necessário. Estudos 

a partir de imagens de satélite, realizados pela Empresa Paulista de Planejamento 
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Metropolitano – EMPLASA –,indicaram a existência de 66km² de vazios urbanos na Região 

Metropolitana de São Paulo, índice próximo da demanda parcial de terras na RMSP 

(EMPLASA, 2009). Todavia, faltam dados sobre a quantidade de terras vazias delimitadas no 

Plano Diretor ou Legislação complementar – como ZEIS –, a serem levantados na próxima 

etapa da pesquisa. 

 

Cabe destacar, ademais, que 6 municípios da Região Metropolitana possuem seu território, 

integralmente, inserido em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM), e 9 têm 

mais de 50% de seu território dentro desse tipo de área cuja Legislação ambiental impõe 

restrições ao parcelamento, uso e ocupação do solo, o que implica, muitas vezes, baixo índice 

de ocupação, como também de reserva de terras para a devida compensação ambiental. São 

municípios que terão grande dificuldade em disponibilizar áreas para o atendimento de sua 

demanda; sobretudo, dificuldade em absorver a demanda de terra de outros municípios da 

metrópole paulistana.  

 

É o caso de Juquitiba, onde, a despeito de apresentar um déficit habitacional de apenas 1.473 

unidades, o atendimento às imposições da Lei ambiental resultará na reserva de uma grande 

área de solo para o atendimento da demanda do município: 

 

“Para construção de moradias que atendam a demanda, a PMJ [Prefeitura Municipal de 

Juquitiba] deverá buscar soluções no que se refere ao tamanho de lote mínimo para 

esta demanda. Como visto, a atual Lei estadual estabelece lote mínimo de 500,00m² 

para a região central de Juquitiba; com isto, a área necessária para atendimento da 

demanda de reassentamento de famílias equivaleria a um quarto do total de área do 

perímetro urbano prevista pelo Plano Diretor Municipal.” (JUQUITIBA, 2010:23). 

 

São Paulo apresenta 130 mil unidades habitacionais como déficit habitacional acumulado e 

indica que não terá como atendê-la nos limites de seu território. É expressivo o percentual das 

áreas vazias localizadas em Áreas de Preservação Ambiental – APA – como a Serra da 

Cantareira, e em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – APRM –, no caso, a 

Represa Billings. Diadema possui uma das mais altas densidades do pais, mais da metade de 

suas ZEIS encontra-se dentro de APRM já ocupadas. Situação semelhante vivencia São 

Bernardo do Campo, onde 55% do território do município encontra-se em dentro de APA e o 

restante já está bastante ocupado e consolidado, sobrando poucas áreas vazias. Guarulhos 

apresenta escassez de grandes terras vazias, favoráveis à ocupação, e suas áreas disponíveis 

estão inseridas na malha urbana, o que eleva o preço da terra e impõe limitações tipológicas 

para o melhor aproveitamento do terreno. Em Mauá, boa parte das Zonas Espaciais de 

Interesse Social – ZEIS – vazias identificadas no Plano Diretor do município não estão aptas a 

receber construções residenciais. 

 

Em Taboão da Serra, embora o PLHIS tenha sinalizado que a quantidade de terras disponíveis 

é suficiente para atender a demanda de construção de novas Habitações de Interesse Social – 

HIS –, alerta-se que essas áreas estão localizadas em regiões de alto grau de fragilidade 

ambiental. 

 

“Ao cruzarmos o mapa de áreas vazias aptas para habitação com o mapa de 

fragilidade ambiental – que classifica os graus de fragilidade de acordo com a 

declividade das áreas e sua proximidade a córregos e rios –, notamos que grande parte 
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dos vazios existentes hoje em Taboão da Serra encontra-se em áreas de alta ou muito 

alta fragilidade ambiental. Estes dados ainda precisam de uma maior avaliação; no 

entanto, nos mostram que, ao calcularmos as possibilidades de produção habitacional 

de interesse social nestas áreas, deve-se considerar que grande parte destas estão 

localizadas em áreas com alto grau de fragilidade ambiental” (TABOÃO DA SERRA, 

2010:170). 

 

Evidentemente, a informação que consta nos PLHIS é insuficiente para avaliar a questão da 

disponibilidade de terras para a construção de HIS que deve ser melhor estudada. Os planos 

diretores e Leis específicas, como as ZEIS, podem ter sido elaborados posteriormente, ou 

concomitantemente aos PLHIS. Somente uma análise mais apurada desses documentos 

poderá trazer outras informações, que não foram objeto desta pesquisa. Contudo, são poucos 

os municípios que dispõem desses instrumentos regulamentados.  

 

Segundo a Pesquisa Municipal Unificada (PMU), realizada pela Fundação Seade em 2010, 

todos os municípios da RMSP possuem planos diretores, embora somente 17 deles (43,6%) 

estejam regulamentados. Com maior número de instrumentos de política urbana 

regulamentados, apresentam-se os municípios de São Paulo e Embu. Embora os planos 

diretores das 39 cidades da RMSP prevejam o instrumento de ZEIS, os dados da PMU/2010 

revelam que somente 27 municípios (69%) contam com ZEIS vazias; e que em apenas 22 

municípios (56%), as ZEIS têm seu perímetro delimitado (FSEADE, 2010). 

 

Além disso, caberia aos PLHIS analisar as áreas vazias indicadas nos planos diretores e Leis 

complementares destinadas à construção de HIS, para: a) saber se essas áreas todavia 

continuam desocupadas e se são adequadas para uso residencial; b) propor tipologias 

construtivas segundo as características de cada área (ambientais, topográficas etc.); e c) 

indicar o registro de novas áreas como ZEIS. Sob esse ponto de vista, foram poucos os planos 

que realizaram essas análises, como os de São Bernardo do Campo, Santo André e 

Guarulhos. 
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3. RESULTADOS DO PROJETO DE EXTENSÃO 

 

 

3.1 Capacitações: resultados alcançados e limitações 

 

 

Municípios que não iniciaram a elaboração do PLHIS  

 

Vários municípios da RMSP não iniciaram a elaboração do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social – PLHIS – até outubro de 2012. São eles: Barueri, Franco da Rocha, 

Guararema, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Pirapora do Bom Jesus, Rio Grande da Serra, 

Salesópolis, Santa Isabel e São Caetano do Sul.  

 

No inicio da execução de projeto de extensão, 11 municípios não haviam iniciado a elaboração 

do PLHIS; em outubro de 2012, continuavam na mesma situação. Nesse sentido, o projeto não 

alcançou os resultados pretendidos, entre outro fatores, pela característica desses municípios.  

 

Esses municípios que não iniciaram a elaboração do PLHIS são um grupo homogêneo. Há 

municípios como São Caetano do Sul, que possui o IDH mais alto da RMSP, e Salesópolis, 

com o segundo IDH mais baixo da Região Metropolitana. São distintos em termos de tamanho: 

por exemplo, Barueri tem cerca de 240 mil habitantes e Pirapora do Bom Jesus possui menos 

do que 16 mil hab. (IBGE, 2010). Na sua maioria, exceto São Caetano do Sul e Rio Grande da 

Serra, os municípios localizam-se nas áreas mais periféricas da RMSP e alguns deles, como 

por exemplo, Mairiporã, Santa Isabel e Salesópolis, têm a quase totalidade de seu território 

compreendida em áreas de proteção de mananciais. A gestão da política habitacional ou de 

projetos habitacionais é realizada pela Secretaria de Habitação, no caso de 6 desses 

municípios, pela Secretaria de Obras em 2 municípios e pela Secretaria de Planejamento 

também em outros 2. Entretanto, essas especificidades não justificam a falta de iniciativa.  

 

O questionário aplicado para o Grupo C, assim como os depoimentos de técnicos e 

representantes desses municípios na Oficina de Capacitação realizada, permitiu identificar 

questões que explicam, parcialmente, a falta de iniciativa.  

 

A primeira questão levantada é a limitada capacidade institucional relacionada com a falta de 

quadros técnicos, ou seja, reduzida equipe lotada no setor habitacional e sua falta de 

capacitação. Também foi detectada a necessidade de capacitar dirigentes: em muitos casos, o 

dirigente não é um especialista da área habitacional ou urbana e desconhece até mesmo o 

Sistema Nacional de Habitação (SNH) e suas exigências para adesão.  

 

Também é muito comum a dispersão das atividades de captação de recursos, planejamento, 

execução de obras e atendimento à demanda em diversos órgãos (Secretarias) municipais, o 
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que dificulta a articulação do planejamento e ação na área habitacional e consequentemente, 

não contribui para a valorizaçãodo papel do planejamento.  

 

A questão da vontade política do prefeito e dos dirigentes também foi apontada. Vários 

entrevistados declararam não ter apoio dos dirigentes para se dedicar à tarefa. Na percepção 

destes, o PLHIS é pouco valorizado por motivos tais como: os municípios não captam recursos 

federais para produção habitacional, sendo que parcela deles conta com recursos estaduais; 

os dirigentes não compreendem a importância do planejamento e direcionaram os esforços 

apenas para execução de obras; os dirigentes entendem que os recursos poderão ser 

captados independentemente do atendimento a exigências; e a área habitacional não é uma 

prioridade da gestão municipal. 

 

A alternância de governo e de dirigentes da área no período da gestão de um mesmo prefeito 

também é apontada como problema, pois muitas vezes implica descontinuidades e mudança 

de orientação política. 

 

Alguns municípios apontam a dificuldade de financiar a execução do PLHIS como problema.  

Nesse caso, o município não captou recursos federais para realizar a ação, não reservou 

recursos próprios para contratação de assessoria e não possui quadro técnico para realizar a 

tarefa.  

 

Outra questão apontada, tanto por municípios que contam com recursos federais como aqueles 

que decidirão elaborar seu Plano com recursos próprios, é a dificuldade de contratação de 

consultoria especializada. Eles apontam entraves, como excessiva burocracia municipal. 

Porém revelam, em muitos casos, o despreparo da equipe técnica municipal para elaboração 

de editais de contratação e termos de referencia, como também para mobilizar equipes 

especializadas na participação em licitações. 

 

Além das questões apontadas pelos entrevistados e participantes da Oficina de Capacitação, é 

possível apontar outras, como: o conteúdo estabelecido para elaboração do PLHIS, além de 

ambicioso, não dialoga com a desigual capacidade institucional municipal; muitos municípios 

sequer possuem informações essenciais sobre a dimensão e característica dos problemas 

habitacionais; e insuficiente apoio da esfera estadual. 
 

Municípios que optaram pela elaboração do PLHIS 

 

Estes pesquisadores avaliaram que o Projeto de Extensão – PROEXT – contribui tanto para 

elevar a qualidade dos PLHIS em elaboração quanto para apontar necessidades de 

aprimoramento nos PLHIS elaborados. As capacitações realizadas no âmbito do PROEXT 

possibilitaram a ampliação e disseminação do conhecimento sobre conceitos e metodologias 

para elaboração de PLHIS.  

 

As Oficinas de Capacitação conseguiram atender aos objetivos propostos, contaram com a 

participação de 18 municípios, 49 representantes de prefeituras da RMSP, além de 11 técnicos 

da Caixa Econômica Federal – CEF. A proposta de reunir representantes de municípios que 

estavam em um mesmo estágio de elaboração do PLHIS permitiu focar as dificuldades e 

especificidades do grupo. A troca de experiências contribuiu positivamente. 
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As  informações registradas pelos participantes das Oficinas nos questionários de avaliação 

aplicados (Anexo V) permitem verificar que os municípios valorizaram o evento enquanto uma 

importante troca de experiência entre eles, e também com a Universidade. Para cerca de 70% 

dos participantes, as Oficinas de Capacitação contribuíram para um maior entendimento acerca 

da temática, da importância do PLHIS e dos procedimentos visando a sua elaboração.  

Foi apontado por 42% dos participantes que as Oficinas proporcionaram a obtenção de novos 

conhecimentos acerca dos PLHIS eseu conteúdo. A maioria dos municipios também apontou, 

como aspecto positivo, a troca de experiências e nivelamento de informações. 

 

O Seminário Regional, que também objetivou capacitar os municípios, do mesmo modo, 

contribuiu de forma positiva. As informações registradas no questionário de avaliação aplicado 

(Anexo VI) revelam que o programa foi avaliado por 94% dos participantes como excelente e 

bom. A facilidade de entendimento dos temas abordados foi considerado por 57% do público 

como boa, e por 31% como excelente. 

 

Entre os representantes de prefeituras municipais, 26% demonstraram que o conteúdo tem 

muita aplicabilidade para sua realidade, enquanto 20% avaliaram-no como regular. A maioria 

dos participantes (66%) avaliou como boa e excelente a profundidade com que os conteúdos 

foram abordados.  

 

As Oficinas também foram importantes na divulgação do material de referência produzido pelo 

Ministério das Cidades para orientar a elaboração do PLHIS e esclarecer dúvidas relacionadas 

à  contratação de recursos federaiscom intermediação da CEF. 

 

 

3.2 Informações registradas nos PLHIS 

 

A análise dos Planos produzidos permite verificar a dificuldade de grande parcela dos 

municipios para produzir suas próprias informações. Conforme mencionado anteriormente, 

somente 17 (dos 39) municípios produziram informações sobre o dimensionamento da 

precariedade; e destes 17, apenas 12 definiram tipologias de intervenção que permitem estimar 

o déficit quantitativo e qualitativo dentro dos assentamentos precarios. 

 

Com relação às metodologias e fontes de informação utilizadas para dimensionar a 

precariedade habitacional, observa-se a utilização de diferentes alternativas. Entretanto, 

independentemente da metodologia e fonte utilizada, esses PLHIS trouxeram dados mais 

específicos sobre seu território, de grande relevância para a elaboração de programas 

habitacionais, considerando-se que as informações nacionais disponíveis apresentam 

limitações. 

 

A despeito de todas as imprecisões metodológicas e a dificuldade em comparar dados 

provenientes de fontes diferentes, os dados produzidos pelos municípios são os que permitem 

melhor dimensionar as necessidades habitacionais. É nesse sentido que os PLHIS devem 

persistir. Em última instância, eles podem ser o embrião de um sistema de informações 

municipal. Reitera-se, portanto, a importância do conhecimento do território mediante 

informação produzida localmente, que permita apontar o tipo de intervenção municipal, orientar 
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a ação governamental e aprimorar as dimensões da precariedade, bem como estimar o déficit 

quantitativo e qualitativo dentro dos assentamentos precários. 

 

A questão da terra foi tratada e dimensionada em apenas 14 municípios da RMSP, cujos 

planos apresentaram estimativas de quantidade de terras para atendimento do déficit 

habitacional; 4 municípios não estimaram, tampouco identificaram terras para atendimento da 

demanda. O mapeamento de áreas aptas nos Planos foi realizada por 18 municípios, sendo 

que o total de áreas indicado apresenta-se inferior à quantidade necessária para atender ao 

déficit. 

 

As informações disponíveis nos planos permitem chegar a algumas considerações importantes. 

Ainda que a questão da terra seja fundamental para a elaboração e implementação de políticas 

habitacionais, ela não vem sendo tratada adequadamente nos PLHIS e/ou demais 

instrumentos de política urbana dos municípios da RMSP. Pode-se concluir que a maioria das 

cidades da Região Metropolitana não enfrentou a questão central da política habitacional 

brasileira, qual seja, a disponibilidade de terras para construção de Habitação de Interesse 

Social – HIS. Vários indicadores corroboram essa conclusão: baixa incidência de 

Leis/instrumentos de política urbana regulamentados, capazes de promover o acesso à terra 

urbanizada; baixa incidência de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS – com perímetro 

delimitado; e a abordagem adequada da terra realizada em apenas 14 municípios – ou seja, 25 

municípios não estimaram a quantidade de terras necessárias, ou não indicaram as áreas 

adequadas para a construção de HIS, ou não iniciaram a elaboração do PLHIS.  

 

O total de áreas identificadas nos PLHIS/diagnósticos analisados para a construção de HIS, 

delimitadas ou não como ZEIS, chega a um terço do necessário. Ademais, somente 4 

municípios indicaram possuir quantidade de terras suficiente para responder a todas as suas 

necessidades. A perspectiva para alguns municípios é de que parte de sua demanda de terras 

seja absorvida por outros municípios da metrópole. Esta possibilidade, entretanto, carece de 

melhor avaliação à luz do real estoque de terras vazias, adequadas e bem localizadas, e das 

restrições impostas pela Legislação ambiental, especialmente a que trata da proteção aos 

mananciais. Em muitos municípios, notadamente os mais populosos, fatores como elevada 

taxa de urbanização e densidade populacional, escassez de terras vazias e restrição à 

ocupação indicam que o déficit habitacional acumulado não será facilmente equacionado. 

 
Também é importante destacar a necessidade de um levantamento das reais disponibilidades, 

para uso habitacional, das áreas indicadas como vazias ou subutilizadas, assim como do 

estabelecimento de parâmetros que garantam o uso integrado de outras funções, 

especialmente de atividades que gerem trabalho, evitando-se a formação de cidades-

dormitório, uma característica comum à periferia da metrópole. 

 

A pesquisa aponta alguns desafios que, se melhor trabalhados, poderiam alavancar a 

produção e implementação dos PLHIS nos municípios estudados. A seguir, são identificadas 

as principais questões apontadas pela equipe. 

 

Precariedade habitacional: a questão das fontes e conceitos 
 

Como contribuição à produção de material de apoio, cabe registrar que a pesquisa documental 

nos PLHIS aponta a utilização de diferentes conceitos, fontes de informação e metodologias 
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para dimensionar e caracterizar os domicilios em assentamentos precários. Em alguns casos, 

nota-se que os entendimentos de conceitos de necessidades habitacionais, déficit habitacional, 

precariedade e irregulariedade são diferentes, e muitas vezes, sequer consta o conceito 

utilizado no Plano. 

 

Assim, cabe explicitar e discutir os conceitos utilizados em publicações, como por exemplo, o 

Manual do Curso de Ensino a Distância do Plano Local de Habitação de Interesse Social (EaD-

PLHIS), produzido pelo Ministério das Cidades, e o Plano Nacional de Habitação – PlanHab – 

também produzido pelo MCidades. Tratam-se de publicações tomadas como referências para a 

elaboração dos PLHIS em todo o país. É necessário promover e dar continuidade à discussão 

dessas metodologias e conceitos, objetivando seu aprimoramento e a adoção de estratégias 

que permitam, em algum grau, a comparação entre as informações produzidas pelos 

municipios.  

 

Ausência de mapeamento ou informação georreferenciada 
 
Observa-se o limitado conhecimento da precariedade habitacional no território municipal. A 

maioria dos Planos não apresenta o mapeamento do conjunto dos assentamentos. São raros 

os municípios que possuem algum tipo de informação georreferenciada. 

As metodologias para caracterização da precariedade habitacional, sobretudo o material 

produzido pelo MCidades, poderiam ser melhor apropriadas pelos municípios.  

Desarticulação das informações sobre áreas de risco e assentamentos precários 
 

Através da pesquisa documental, observou-se que muitos municípios possuem pesquisas 

específicas realizadas sobre áreas de risco, elaboradas por consultorias terceirizadas pelo 

Departamento de Defesa Civil do município. No entanto, o que se nota é a desarticulação 

dessas informações com os assentamentos precários, não sendo possível entender em que 

partes do território essas variáveis se cruzam.  

 

O mapeamento dos riscos existentes, em escala adequada para o planejamento das ações 

estruturais necessárias a seu enfrentamento, mais além de responder às demandas da Defesa 

Civil, pode e deve também atender ao conjunto de órgão responsáveis pela gestão urbana e 

habitacional. 

 
A desigual capacidade administrativa  
 

Adesigual capacidade administrativa dos municípios é algo a ser considerado na avaliação da 

qualidade do Plano e da possibilidade de sua execução. Municipalidades desprovidas de 

condições administrativas e institucionais têm dificuldade para produzir seu Plano e, sobretudo, 

apropriar-se de seu conteúdo e implementá-lo.  

 

Recomenda-se a  adoção de estratégias de indução por parte do governo federal que levem 

em conta essa desigualdade. 

 
Tratamento da questão metropolitana 
 

Vários PLHIS registraram a necessidade de contar com um planejamento de ações 

intersetoriais e regionais para o tratamento da questão habitacional, de caráter permanente e 
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não condicionado strito senso ao desenho de programas e linhas de financiamento de 

responsabilidade dos governos federal e estadual. 

 

Apreende-se, da análise de alguns diagnósticos, a premência da adoção de estratégias 

regionais, como: uso e ocupação do solo; monitoramento da implantação dos PLHIS; 

articulação de ações conjuntas para implantação de novos empreendimentos habitacionais em 

áreas urbanas consolidadas; e monitoramento dos impactos de grandes obras de infraestrutura 

metropolitana. Somente a adoção de um planejamento habitacional em nível metropolitano, de 

mecanismos regionais de gestão do uso do solo e de estratégias de vinculação de 

financiamentos e planos às diretrizes de desenvolvimento urbano e regional serão capazes de 

reverter esse quadro no futuro, contribuindo para a garantia de que a habitação e a cidade 

sejam acessíveis à população de baixa renda.  

 
 

3.3 Outros resultados 

 

Capacitação dos alunos da UFABC 

 

Este Projeto também contribuiu para capacitar os alunos da graduação e da pós-graduação da 

UFABC na abordagem do tema em questão, mediante a apropriação dos conteúdos 

trabalhados, além de promover o contato desses estudantes com técnicos e dirigentes das 

Prefeituras Municipais, aproximando-os da realidade e dinâmica da gestão pública. A 

realização de reuniões periódicas, que contaram coma participação dos alunos da graduação, 

da pós-graduação e professores, também permitiram aprofundar o conhecimento sobre o tema. 

 

Estreitamento da relação Universidade – Municípios da RMSP 

 

Outrossim, pode-se considerar, como resultado indireto do Projeto, o estreitamento de relações 

entre a Universidade Federal do ABC e as Prefeituras Municipais da Região Metropolitana de 

São Paulo. Muitos dirigentes e técnicos municipais desconheciam a existência da UFABC e, 

por conseguinte, não tinham em mente a possibilidade de poder contar com seu apoio.   

 

Produção de artigos científicos   

 

Com os dados produzidos pela pesquisa aqui relatada, foram apresentados 4 artigos em 

congressos científicos, a saber: 

 

FONSECA, Maria de Lourdes Pereira ; DENALDI, Rosana ; TAVARES, Helga Canedo. Terra urbana 

para Habitação de Interesse Social na Região Metropolitana de São Paulo-SP: uma leitura a partir 

dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social PLHIS. In: XII Seminário da Rede Iberoamericana 

de Pesquisadores sobre Globalização e Território, 2012, Belo Horizonte-MG. Anais do XII Seminário da 

Rede Iberoamericana de Pesquisadores sobre Globalização e Território, 2012. 

 
FONSECA, Maria de Lourdes Pereira ; TAVARES, Helga Canedo. A utilização das Zeis nos Planos 

Locais de Habitação de Interesse Social da Região Metropolitana de São Paulo, Brasil. In: V 

Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales, CIETA, 2012, Havana. V Congreso Iberoamericano 

de Estudios Territoriales, CIETA, 2012. 
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FONSECA, Maria de Lourdes Pereira. A precariedade habitacional em municípios da Região 

Metropolitana de São Paulo a partir dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social. In: II 

Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2012, 

Natal-RN. Anais do II ENANPARQ, 2012. 

 

AKAISHI, Ana Gabriela Akaishi; LEITAO, Karina Oliveira. O Mapeamento de Assentamentos Precários 

e Informais e o PLHIS de São Bernardo do Campo como instrumentos do planejamento 

habitacional na cidade. 2012.  

 

PROEXT-2013 

 

Por fim, cabe registrar que este projeto trouxe contribuições para o Programa de Extensão 

“Difusão de metodologias para a identificação e dimensionamento da precariedade habitacional 

em pequenos municípios brasileiros”, aprovado no Edital PROEXT 2012. Esse programa, a ser 

desenvolvido em 2013, tem por objetivo contribuir à difusão de metodologias para a 

identificação e mensuração da precariedade habitacional, especialmente aplicadas aos 

municípios menores de 50 mil habitantes, utilizando as informações do Sistema de Informação 

de Atenção Básica (SIAB), Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Centro de Estudos da Metrópole/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEM/CEBRAP), 

imagens de satélite, levantamento cadastral, contagem de domicílios, entre outras. No âmbito 

deste Projeto, será publicado um livro didático, dirigido a técnicos e gestores municipais, com 

ênfase no mapeamento e caracterização de assentamentos precários e tratamento da questão 

da terra. Esse livro terá como capítulos, textos elaborados com dados e análises desenvolvidas 

pelo Projeto PLHIS na RMSP (PROEXT 2011). 
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ANEXO I 
 
Programação do workshop ‘Produção e Gestão da Informação 
sobre Déficit e Assentamentos Precários na RMSP’ 
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ANEXO II 
 
INSTRUMENTAL DE PESQUISA: GRUPOS A E B  

PLHIS em elaboração ou concluído 
 
 
Município:  
 
Aluno bolsista (Graduação): 
 

 

 

Parte I – Informações Gerais 
 
 

1. População e domicílios (IBGE) 

 
 2000 2010 

População   

Domicílios   

 
 

2. Órgão governamental responsável pela elaboração do PLHIS: 
 

3. Nome e contato do coordenador do PLHIS (Prefeitura/CEF): 
 

Contato (Tel / Email )  
OBS: (Equipe técnica municipal diretamente envolvida): 

 
4. Contratou consultoria? 
(   ) Não 
(   ) Sim    

 
 

4.1 Se contratou: 
 

Qual o nome da Consultoria e responsável?  
Nome do coordenador do PLHIS?  
Contato: 
Valor do contrato?  
Ano do início do Contrato :  

 
Tem recursos federais (FNHIS)? Valor?  
 

 
 

4.2 Se não contratou: 
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(    ) Elaborou ou está elaborando o PLHIS com equipe da Prefeitura; 
(    ) Pretende contratar consultoria 
(    ) Não vai executar o PLHIS neste mandato  

 
5.  Em que fase está o PLHIS? 

(   ) Concluída proposta metodológica 
(   ) Concluída proposta metodológica  e iniciada a elaboração do diagnóstico 
(   ) Concluído Diagnóstico  
(   ) Concluído o Diagnóstico mas não aprovado pela CAIXA  
(   ) Concluída Estratégia de Ação (Concluído)  
(    ) Concluído Estratégia de Ação, mas não aprovado pela CAIXA  

6. Período de execução do PLHIS: 

 Início:         Término:  Término previsto: ___________  
 

7. Possui algum Plano de Habitação anterior?   ( ) Sim    (    ) Não 
 
 
 

Parte II: Déficit e precariedade habitacional  
 
 

8.  Déficit Quantitativo do município segundo  IBGE (FJP) 

 Componentes / Período 2000 2010 

Déficit Quantitaitvo Domicílios improvisados   

Domicílios rústicos    

Domicílios com coabitação   

Ônus excessivo com 
aluguel 

  

Total    

 
9.  Déficit Qualitativo  IBGE (FJP) 

 Componentes / Período 2000 2010 

Déficit Qualitativo Domicílios com 
adensamento excessivo 

  

Domicílios com carência 
de infraestrutura   

  

Domicílios com 
inadequação fundiária  

  

 
10. Identificação e mapeamento de assentamentos precários: 

 

Tipo de assentamento sim não 

Favela   
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Loteamento (irregular, precário e 
ocupado por baixa renda) 

  

Cortiço   

Conjunto habitacional degradado   

 
 

11.  Como foram mapeados os assentamentos do tipo “favela”? (pode assinalar 
mais que uma opção se for o caso) 

 
(    ) Vistoria e delimitação em planta (setor/mancha); 
(    ) Levantamento planialtimetrico cadastral  
(    ) Foto aérea 
(    ) Imagem satélite  
(    ) Identificados pela cartografia produzida pelo CEM/CEBRAP   
(    ) Cartografia (mapeamento) existente 
(    ) Programa de Regularização Fundiária 

      (    )Cadastro Municipal  
  

12.  Tipos de assentamentos existentes na cidade 
 
Tipo Número de assentamentos e domicílios 

  Número  Fonte 

Favela Assentamentos   

Domicílios  

Loteamento precário e irregular Assentamentos    

Domicílios  

Cortiço 
(Clandestino) 

Assentamentos    

Domicílios  

Conjunto habitacional 
degradado  

Assentamentos    

Domicílios   

 
 

13. Como os domicílios foram quantificados (estimativa)? 
 

(    ) Cadastro municipal 
(    ) CadUnico  
(    ) Contagem de domicílios 
(    ) estimativa baseada em densidade 
(    ) Diversas fontes 

 
14. Assentamentos precários: 

 
 Numero de domicílios  OBS 

Setor subnormal 

IBGE 
2000  2010   

CEM/CEBRAP   

Município    
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15. Déficit qualitativo e quantitativo dentro de assentamentos precários do tipo 

favela e loteamento precário segundo informações municipais (se existentes). 
 
 

Total 
Déficit qualitativo 

(Consolidação 
/urbanização) 

Déficit quantitativo 
(remoção ou 

reassentamento) 

Assentament
os 

(parcelament
o) 

Domicílio
s 

Assentament
os 

Domicílio
s 

Assentament
os 

Domicílio
s 

Favelas       

Loteament
os 
precários ( 
clandestino
+ 
irregular) 

      

Conjunto 
habitaciona
l 

      

Total       
 

 
16. Critérios adotados para determinar o déficit qualitativo (urbanização) e 

quantitativo (remoção) em favelas: 
 

17. Caracterização dos assentamentos precários: tipologias 
 
 

Tipo Descrição 
No. 

Assentamentos 
No. 

Domicílios 

    

    

    

    

 
18. Característica dos assentamentos   
 

Assentamentos 

Número 

Fonte 

Assentamentos Domicílios 

Localizados em área de 

risco  

   

Localizados em APP    

Localizados em APM    

Interferência com obras 

viárias e outras 
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19. Característica dos assentamentos do tipo favela por tipo de intervenção: 

 
 Número 

Urbanizado Assentamento  Domicílios  

Em processo de 
urbanização 
(intervenção) 

  

Sem intervenção  
( remoção Parcial) 

  

Regularizado 
(remoção total) 

  

Em processo de 
regularização 

  

total   

 
 
Parte III: Terra  
 
 

20. O município possui lei de ZEIS instituída anteriormente ao PLHIS?    
 
(    ) não   (    ) sim  
 

Em caso afirmativo: 
 
a) (    ) ZEIS instituída no Plano Diretor | (    ) ZEIS instituída por lei específica 

 
b) Possui ZEIS demarcadas em áreas ocupadas (favelas e loteamentos 

precários)?   
 
(   ) não   (    ) sim Número de áreas: _______________________________ 

 
Área demarcada:  

 
 
c) Possui ZEIS demarcadas em áreas vazias?   

 
(    ) não   (    ) sim Número de áreas:  

 
Área demarcada:  
 

 
21. O PLHIS tratou da questão da terra? 

 
(    ) não   (    ) sim 

 
Em caso negativo: Por que o município não tratou desta questão? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
22. O PLHIS estimou a quantidade de terra necessária para o atendimento do 

déficit habitacional? 
 

(    ) não   (    ) sim Quantidade necessária:  
 
 
Critério/metodologia utilizado para estimar a quantidade de terra: 
 

 
23. O PLHIS estimou a quantidade de terra necessária para o atendimento da 

demanda demográfica futura? 
 

(    ) não   (    ) sim Quantidade necessária:  
 
    Ano de referência:  
 
    Faixa de renda a ser atendida:  
 
 
Critério/metodologia utilizado para estimar a quantidade de terra: 
 
24. Foi mapeada terra no âmbito do PLHIS? 

 
(    ) não   (    ) sim    Quantidade de terra mapeada: _m² 
 

  
Se mapeadas áreas, informar o critério/metodologia utilizado.  

 
 

25.  A quantidade de terra mapeada atende o déficit e a demanda futura? 
 

(    ) não foram mapeadas terras no âmbito do PLHIS 
(    ) as terras mapeadas atendem parcialmente ao déficit  
(   ) as terras mapeadas atendem ao déficit e parcialmente à demanda futura 
(    ) as terras mapeadas atendem ao déficit e à demanda futura 
(    ) as terras mapeadas atendem além do déficit e da demanda futura 
 

 
26. As ZEIS vazias, se existentes, são suficientes para o atendimento da demanda 

de terra? 
 
(    ) não existem ZEIS vazias no município 
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(    ) as ZEIS vazias existentes atendem parcialmente ao déficit  
(    ) as ZEIS vazias existentes atendem ao déficit e parcialmente à demanda futura 
(    ) as ZEIS vazias existentes atendem ao déficit e à demanda futura 
(    ) as ZEIS vazias existentes atendem além do déficit e da demanda futura 
 
 
27. Foi feita uma avaliação das ZEIS vazias existentes, em termos de: se 

continuam desocupadas, se têm condições de serem destinadas, de fato, à 
habitação (adequação em termos de localização, declividade, áreas 
ambientais, infraestrutura existente etc.). 

 
(    ) não   (    ) sim 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

28. O PLHIS influenciou a demarcação de novas ZEIS ocupadas (favelas e 
assentamentos precários)? 
 

(    ) não influenciou         
(    ) apenas indicou novas áreas 
(    ) novas áreas foram demarcadas como ZEIS  _________________ áreas 
 
        _________________ m² 
 
  
 
29. O PLHIS influenciou a demarcação de novas ZEIS vazias? 

 
(    ) não influenciou         
(    ) apenas indicou novas áreas 
(    ) novas áreas foram demarcadas como ZEIS  _________________ áreas 
 
        _________________ m² 
 
 
29. Como, na percepção das pessoas que elaboraram o PLHIS, é a questão da 
disponibilidade de terra? (Vai atender ou não o déficit e a demanda futura, o déficit 
e a demanda deverão ser atendidos dentro ou fora do município)? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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30. Quais as principais reflexões que o PLHIS traz em relação à questão da terra? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO III 
 
INSTRUMENTAL DE PESQUISA: GRUPO C 

Município que não iniciou a elaboração do PLHIS 
 
 
Município:  
 
Aluno bolsista (Graduação)   
 
Entrevistados:  
 
Data da entrevista:  

 

Parte I – Informações Gerais 
 
 

1. População e domicílios (IBGE) 
 

 2000 2010 

População   

Domicílios   

 
 

2. Órgão governamental responsável pela elaboração do PLHIS (ou política 
habitacional): 

 
  

3. Nome e contato do responsável pelo setor habitacional (Prefeitura): 
 

Nome:  
 
Órgão: 
 
Cargo:  

 
Contato (Tel / Email )  

   
 

4. Pretende elaborar o PLHIS? 
 

(   ) Não 
(   ) Sim    

 
 

5. Porque não iniciou a elaboração do PLHIS 
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(    ) Falta de equipe 
(  ) Falta de prioridade 
(    ) Falta de recursos  
(    ) Falta de conhecimento (o que é e como fazer); 
(    ) Não considera importante  
OBS: O município não recebe Investimentos do Governo Federal e muito menos do 

Estado que possam suprir a necessidade da cidade -"Município sem Financiamento Mutuário". 

 
Parte II: Déficit e precariedade habitacional 
 
 

6.  Déficit Quantitativo do município segundo  IBGE (FJP) 

 Período 2000 2010 

Déficit Quantitativo Componentes   

Domicílios improvisados   

Domicílios rústicos     

Domicílios com coabitação   

Total    

 
 

7.  Déficit Qualitativo  IBGE (FJP) 

 Período 2000 2010 

Déficit Qualitativo Componentes   

Domicílios com 
adensamento excessivo 

  

Domicílios com carência 
de infraestrutura   

  

Domicílios com 
inadequação fundiária  

  

Ônus excessivo com 
aluguel  

  

 
8. Assentamentos precários do tipo favelas: 

 
 Numero de domicílios 

(2000) 

Numero de domicílios 

(2010) 

OBS 

Setor subnormal 

IBGE/FJP 

   

CEM/CEBRAP   

Município 

(estimativa) 

  

 



 

 

 

47 

 

Planos  Locais de Habitação de Interesse Social na 

Região Metropolitana de São Paulo - Proext 2011 

Parte III: Terra 
 
 

9. O município possui áreas delimitadas como ZEIS (ou AEIS)vazias no âmbito do 
Plano Diretor ou Lei específica? 

 
(        ) ZEIS Ocupadas 

 
Número:  _____________________ 
Quantidade (m2): ______________ 
 
Lei: __________________________ 

 
(  ) ZEIS Vazias      

 
Número:  _____________________ 
Quantidade (m2): ______________ 
 
Lei: __________________________ 
 

 
10. Características das áreas aptas mapeadas no PLHIS e das ZEIS ou AEIS 

definidas no Plano Diretor ou Lei especifica.  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 
 
Programa do Seminário Regional ‘Planejamento Habitacional 
Metropolitano: Perspectivas e Desafios para o Estado de São 
Paulo’ 
 
 

SEMINÁRIO REGIONAL 
 

Planejamento Habitacional Metropolitano: perspectivas e desafios para 
o Estado de São Paulo 

 

Data: 27 de junho de 2012 

Local: Auditório Edifício Cidade I, Rua Boa Vista, nº 170 - São Paulo. 

Instituições promotoras: 

 Universidade Federal do ABC – UFABC; 

 Caixa Econômica Federal – CAIXA; 

 Secretaria de Estado da Habitação e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo - SH/CDHU; 

Apoio: Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo – EMPLASA; 

Público Alvo: Técnicos e dirigentes de instituições municipais, regionais e de empresas envolvidas na 
elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social na região da Macrometrópole Paulista. 
Professores e estudantes de graduação e pós-graduação e membros de ONGs que atuam na área de 
planejamento e política habitacional. 
 

PROGRAMA  
08h30 Credenciamento 

09h00 

Mesa de Abertura 
- Inês Magalhães - Ministério das Cidades; 
- Silvio Torres - Secretaria Estadual de Habitação; 
- Antônio Carlos do Amaral Filho - CDHU; 
- Francisco de Assis Comarú - Pró-Reitoria de Extensão da UFABC; e, 
- Magda Jardim - Caixa Econômica Federal. 

10h00 

MESA 01: Planos de Habitação de Interesse Social: Concepção, execução e 
financiamento.  

- Inês Magalhães - Ministério das Cidades; 
- Eduardo Trani - Secretaria Estadual de Habitação /CDHU; e, 
- Orlando Silva Filho- Caixa Econômica Federal. 

11h00 
MESA 02: Assentamentos precários: identificação, caracterização e 
dimensionamento. 

- Rosana Denaldi - UFABC; 
- Tereza Herling - Prefeitura Municipal de São Paulo; 
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- Eleusina Freitas – Consultoriaa Demacamp; 
- Eduardo Marques – USP/CEM-CEBRAP; e, 

Debatedores:Lilia Belluzzo - FSEADE e Mariana Rudge - SH/CDHU. 

12h30 Debate 

13h00 Almoço 

14h30 

MESA 03: Provisão habitacional e o acesso à terra urbana. 
- Tássia Regino - Prefeitura de São Bernardo do Campo; 
- Diana Motta– Emplasa e Maria Cláudia P. Souza - SH/CDHU;  
- Luiz Paulo Pompéia- EMBRAESP; e, 
- Maria de Lourdes Fonseca – UFABC. 

16h00 Encerramento: Desafios e perspectivas. 
- UFABC, SH/CDHU, MCidades/CAIXA. 
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ANEXO V 
 
Modelo do Questionário de Avaliação das Oficinas de 
Capacitação 
 
 
 

Questionário de Avaliação  

Oficinas de Capacitação: Planos Locais de Habitação de Interesse Social  

Como você avalia a Oficina nos seguintes aspectos do evento: 

1.)Acerca da organização do evento: 

 

 (3) BOM (2) REGULAR (1) RUIM OBSERVAÇÕES 

1.2) DIVULGAÇÃO/CONVOCAÇÃO     

1.3) RECEPÇÃO/CREDENCIAMENTO     

1.4) FACILIDADE/ACESSO AO LOCAL     

1.5) INSTALAÇÕES DO EVENTO     

1.6) ORGANIZAÇÃO GERAL     

 

2. Conteúdo das informações disponibilizadas: 

 

 (3) BOM (2) REGULAR (1) RUIM OBSERVAÇÕES 

2.1) PALESTRAS     

2.1) CONTEÚDO APRESENTAÇÕES     
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3. Dinâmica adotada: 

 (3) BOM (2) REGULAR (1) RUIM OBSERVAÇÕES 

3.1) TEMAS DEBATIDOS     

3.2) ESTRUTURA APRESENTAÇÕES     

3.3) DINÂMICA DO DEBATE     

3.4) DURAÇÃO DAS PALESTRAS     

 

4. Aspectos Negativos/expectativas que não foram atingidas: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Aspectos Positivos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Sugestões: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.Contatos (opcional): 
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ANEXO VI 
 
Modelo do Questionário de Avaliação do Seminário Regional 
Aplicado aos Participantes 
 
 
 

 

 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

Evento: SEMINÁRIO REGIONAL – Planejamento Habitacional Metropolitano: Perspectivas e 

Desafios para o Estado de São Paulo 

Data: 27 de Junho de 2012 

Local: Auditório Edifício Cidade I, Rua Boa Vista, nº 170 – São Paulo 

 

a) Assinale abaixo: Seus conhecimentos anteriores a este evento eram: 

 Nenhum 

 Poucos   

 Bons conhecimentos   

 Dominava o assunto   

 

b) Marque um X ao lado de cada item descrito, sob o número que mais se aproxima de sua 

avaliação: 

1 – péssimo 2 – ruim 3 – regular 4 – bom 5 - excelente 

 

1. Conteúdo/ Programa 

 1 2 3 4 5 

a. adequação do conteúdo do programa      

b. aplicabilidade do conteúdo à sua realidade      

c. obtenção de novos conhecimentos      

d. profundidade com que os conteúdos foram abordados      

e. métodos/técnicas utilizados (exercícios, materiais, etc.)      

 

2. Atuação dos participantes 
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 1 2 3 4 5 

a. facilidade de entendimento dos assuntos abordados      

b. relação com outros participantes      

c. sua participação no evento      

d. sua relação com os instrutores/palestrantes      

 

3. Infra Estrutura e Logística 

 1 2 3 4 5 

a. adequação das instalações e equipamentos      

b. local do evento      

c. tempo de duração do evento      

 

4. Atuação dos Instrutores / Palestrantes 

 1 2 3 4 5 

a. conhecimento do assunto tratado      

b. facilidade e objetividade na comunicação      

c. oportunidades para participação do grupo      

d. verificação da assimilação dos assuntos pelo grupo      

e. apresentação de aplicações práticas dos assuntos      

 

5. Sugestões ou comentários adicionais: (caso necessário use o verso) 

 


