






Planejamento Habitacional: notas sobre a precariedade
e terranos planos locais de habitação

Projeto, Produção e Capa
Coletivo Gráfico Annablume

Imagens da capa
Fotografia de Arnaldo de Melo

Conselho Editorial
Eduardo Peñuela Cañizal

Norval Baitello Junior
Maria Odila Leite da Silva Dias

Celia Maria Marinho de Azevedo
Gustavo Bernardo Krause

Maria de Lourdes Sekeff(in memoriam)
Pedro Roberto Jacobi

Lucrécia D’Alessio Ferrara

1ª edição: maio de 2013

© Rosana Denaldi

ANNABLUME editora . comunicação
Rua M.M.D.C., 217 . Butantã

05510-021 . São Paulo . SP . Brasil
Tel. e Fax. (5511) 3539-0226 – Televendas 3539-0225

www.annablume.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP

D391      Denaldi, Rosana, Org.
Planejamento habitacional: notas sobre a precariedade e terra nos Planos Locais   de Habita-

ção. / Organização de Rosana Denaldi. – São Paulo: Annablume, 2013. 
308 p. ; 17x24 cm

Programa de Extensão Universitária da Universidade Federal do ABC–Ministério da Educa-
ção, Secretaria de Educação Superior (UFABC/PROEXT-MEC/SESu) ‘Planos Locais de Habitação 
de Interesse Social na Região Metropolitana de São Paulo’ , em 2012 coordenado pela Universidade 
Federal do ABC e apoio da Caixa Econômica Federal (CAIXA), Secretaria Nacional de Habitação 
do Ministério das Cidades e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo (CDHU).

ISBN 978-85-391-0533-5

1. Planejamento Urbano. 2. Cidades. 3. Política Urbana. 4. Política Habitacional.5. Planos Lo-
cais de Habitação. 6. Plano Estadual de Habitação. 7. Habitação de Interesse Social. 8. Estado de 
São Paulo. 9. Região Metropolitana de São Paulo. 10. Cidade de São Paulo. I. Título. II. Notas sobre 
a precariedade e terra nos Planos Locais de Habitação. III. Caixa Econômica Federal. IV. Universi-
dade Federal do ABC. V. Denaldi, Rosa, Organizadora. 

CDU   711.4
CDD   711.4

Catalogação elaborada por Ruth Simão Paulino



SUMÁRIO

Apresentação
  Rosana Denaldi 07

PARTE I

Planos Locais de Habitação na estratégia da Política Nacional
  Inês Magalhães 13

Planos Locais de Habitação: das origens aos dilemas atuais nas 
  regiões metropolitanas
  Nabil Bonduki 29

Plano Estadual de Habitação: instrumentos para o desenvolvimento 
  habitacional sustentável dos municípios paulistas
  Eduardo Trani e Maria Claudia Pereira de Souza 45

Planos Locais de Habitação de Interesse Social na Região 
  Metropolitana de São Paulo
  Rosana Denaldi, Maria de Lourdes Pereira Fonseca, Karina 
  Oliveira Leitão, Ana Gabriela Akaishi, Camila Nastari Fernandes, 
  Helga Canedo Tavares, Lucas Gomes de Sousa, Ana Paula Jodas, 
  Henrique Gonçalves da Silva, Joyce Louise da Silva Costa, 
  Leonardo Santos Salles Varallo, Mirian Pires Pereira, Pollyanna 
  Helena da Silva, Rafael A. Caitano, Rafael Vaidotas e Tatiana 
  Peixoto Gonçalves 77



PARTE II

Assentamentos precários do tipo favela e loteamento: 
  identificação, dimensionamento e tipologias de intervenção
  Rosana Denaldi 97

Tipologias de assentamentos precários
  Rosana Denaldi e Ana Gabriela Akaishi 127

Instrumentos de planejamento da política habitacional na 
  cidade de São Paulo: Habisp e PMH
  Tereza Herling e Eliene Correa Coelho 149

São Bernardo do Campo: conhecimento da precariedade e risco 
  como subsídios para o planejamento e gestão habitacional
  Fernando Rocha Nogueira, Tássia de Menezes Regino, 
  Ana Gabriela Akaishi e Marina Midori Fukumoto 173

Caracterização dos assentamentos precários em pequenos 
  municípios paulistas: o caso de Monte Mor
  Eleusina de Freitas 197

Utilização do Sistema de Informação da Atenção Básica para 
  identificar a precariedade habitacional no território dos 
  pequenos municípios 
  Rosana Denaldi, Maria de Lourdes Fonseca, Francisco 
  Comaru, Ana Gabriela Akaishi, Lilian Farias Gonçalves
  e Robson Freire de Carvalho Basílio Alves 221

PARTE III

A questão fundiária e a política habitacional no Brasil 
  Maria de Lourdes Fonseca e Helga Canedo Tavares 249

Plano Diretor, Zonas Especiais de Interesse Social e a 
  articulação com o Plano Local de Habitação 
  Rosana Denaldi e Fernando G. Bruno Filho 267

Terra para Habitação de Interesse Social na Região Metropolitana 
  de São Paulo 
  Maria de Lourdes Fonseca, Camila Nastari Fernandes e 
  Helga Canedo Tavares 285



APRESENTAÇÃO

A publicação deste livro constitui um dos componentes do Programa de Extensão 
Universitária da Universidade Federal do ABC – Ministério da Educação, Secre-
taria de Educação Superior (UFABC/PROEXT-MEC/SESu) –, intitulado ‘Planos 
Locais de Habitação de Interesse Social na Região Metropolitana de São Paulo’, de-
senvolvido em 2012 com o objetivo de capacitar técnicos e dirigentes municipais 
na elaboração, revisão ou aprimoramento dos Planos. O Programa foi coordena-
do pela Universidade Federal do ABC e contou com o apoio da Caixa Econômica 
Federal (CAIXA), Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU).

No âmbito desse projeto, buscou-se identificar como cada município abordou o 
tema da terra e da precariedade em seu Plano Local de Habitação de Interesse So-
cial – PLHIS. Especial ênfase foi dada às metodologias adotadas na identificação e 
caracterização da precariedade habitacional e no dimensionamento, identificação 
e mapeamento de áreas vazias aptas para ocupação com Habitações de Interesse 
Social – HIS –, elemento-chave na definição das políticas municipais de habitação. 
As informações coletadas da leitura desses Planos e outras, reveladas nas Oficinas, 
permitiram delinear um panorama geral do conteúdo dos PLHIS da Região Metro-
politana de São Paulo e produzir material para capacitação de técnicos e gestores. 

A presente publicação também será utilizada como bibliografia complementar do 
Curso a Distância ‘Identificação e caracterização de assentamentos precários’, a ser 
realizado pela UFABC em 2013, no âmbito do programa de extensão universitária 
(PROEXT) de ‘Difusão de metodologias para a identificação e dimensionamento 
da precariedade habitacional em pequenos municípios brasileiros’, cujo objetivo é 
dar continuidade às atividades de capacitação iniciadas no ano anterior.

Nestas páginas, o leitor encontrará textos produzidos sobre a pesquisa desenvolvida 
em 2012 e sobre os debates ocorridos durante o seminário regional ‘Planejamento 



8

Habitacional Metropolitano: Perspectivas e Desafios para o Estado de São Paulo’, re-
alizado na cidade de São Paulo em junho de 2012. O Seminário, uma das atividades 
do programa de extensão, contou com a participação de representantes do Governo 
Federal, Estado de São Paulo, municípios, Caixa Econômica Federal, universidades 
e empresas de consultoria. 

Planejar a cidade é um desafio. Articular a provisão habitacional com estratégias 
de produção do espaço urbano também. Os Planos Locais de Habitação, quando 
elaborados de forma articulada com políticas fundiárias inclusivas e estratégias re-
gionais, podem cumprir importante papel de indução dessa articulação. Entretanto, 
o Brasil acumula uma larga historia de planos que não saíram do papel.  O PLHIS 
corre esse risco.

A constatação de que muitos municípios, todavia não deram início ou chegaram 
a concluir o processo de elaboração de seus PLHIS, assim como muitos o fizeram 
tão somente para atender uma exigência formal da Legislação, revela a ausência ou 
limitada valorização do planejamento habitacional pelo gestor público, de maneira 
geral.

Os resultados da pesquisa confirmam a importância de se avançar na produção 
desses Planos e, especialmente, na produção de informação municipal. A experi-
ência acumulada permite afirmar que um dos principais resultados positivos da 
exigência de elaboração do PLHIS tem sido o de possibilitar maior conhecimento 
da precariedade habitacional nos municípios. Para a elaboração dos diagnósticos 
de seus PLHIS, a maioria das cidades da Região Metropolitana de São Paulo, objeto 
de nosso estudo, identificou, pela primeira vez, os assentamentos precários exis-
tentes em seu território. Esta afirmação se aplica a municípios de diferentes portes 
e tipologias, no registro e análise de sua realidade habitacional. A produção dessa 
informação é fundamental para orientar a formulação e gestão das políticas e pro-
gramas habitacionais. Sua divulgação representa um importante subsídio à ação 
dos movimentos sociais.  

Não se pretendeu abraçar o universo de temas relacionados ao PLHIS, tampouco as 
especificidades regionais, que são muitas. Trata-se de uma contribuição à difusão 
de conceitos, metodologias e experiências, que podem ser utilizadas pelos municí-
pios na elaboração de seus Planos.

O livro está organizado em três partes. A primeira trata do contexto da elaboração 
dos PLHIS, da articulação desses Planos com a Política e o Plano Nacional de Habi-
tação (PlanHab) e os desafios colocados pelo cenário atual. Também é apresentada 
a política estadual de habitação e o panorama geral da terra e da precariedade habi-
tacional na Região Metropolitana de São Paulo.
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A segunda parte reúne artigos de pesquisadores, gestores e consultores envolvidos 
na elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social e na identificação, 
dimensionamento e caracterização dos assentamentos precários. São apresentadas 
experiências municipais e discutidos aspectos conceituais e metodológicos. A ter-
ceira parte da publicação discorre sobre o tema da terra e seu papel estratégico 
nos Planos Locais de Habitação, apresenta os resultados da pesquisa realizada na 
Região Metropolitana de São Paulo e registra, também, algumas experiências mu-
nicipais de destaque.  

Agradeço o Ermenegyldo Munhoz Junior pela revisão dos textos, o apoio das cole-
gas Maria de Lourdes Pereira Fonseca, Ana Gabriela Akaishi e Tássia Regino, dos 
alunos do curso de Engenharia Ambiental Urbana e do Programa de Pós-gradu-
ação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC que integram a equipe 
responsável pelo desenvolvimento do Projeto de Extensão.

Agradeço, especialmente, o apoio da Universidade Federal do ABC e o patrocínio 
da CAIXA.

Rosana Denaldi
Professora da Universidade Federal do ABC





PARTE I





PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO NA ESTRATÉGIA DA POLÍTICA 
NACIONAL

Inês Magalhães* 



* Socióloga. Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.



Introdução

A Política Nacional de Habitação (PNH), concebida e implementada no Brasil a 
partir do governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, cuja continuidade vem 
sendo mantida pelo governo da Presidenta Dilma Rousseff, tem o objetivo princi-
pal de enfrentar o enorme déficit habitacional acumulado historicamente no Bra-
sil, além de oferecer condições de acesso à moradia convergentes com a dinâmica 
demográfica do país, em termos de crescimento e formação de novas famílias.

Vale ressaltar que a Política Nacional de Habitação (BRASIL, 2005) é aderente à 
estratégia mais ampla do governo de promover, simultaneamente, o crescimento 
econômico e o combate às desigualdades sociais e econômicas. Essa estratégia 
tem-se materializado em um conjunto de medidas de combate à pobreza, inserção 
produtiva dos mais pobres, valorização e formalização dos pequenos negócios, no 
contexto de estabilização da moeda, controle fiscal e da inflação e aumento real do 
salário mínimo. Como resultado, obteve-se uma mudança estrutural no perfil de 
renda da população brasileira: o aumento significativo do número de famílias nos 
segmentos de renda média e a melhora de vários indicadores sociais.

Para enfrentar o desafio do setor habitacional, o governo promoveu ações estra-
tégicas em várias frentes: investiu no planejamento de longo prazo, ampliou sig-
nificativamente os investimentos e definiu uma nova estruturação institucional e 
legal para o setor.

No estágio atual de sua implantação, a Política Nacional de Habitação – PNH – 
conta com programas de abrangência nacional e porte inédito: o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) – Urbanização de Assentamentos Precários 
(PAC-UAP) – encarregado de promover a implantação de infraestrutura adequa-
da nos assentamentos precários do país; e o Programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV), criado para ampliar a oferta de moradia acessível.
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Adicionalmente, foram realizadas diversas mudanças no marco regulatório do se-
tor, com o objetivo de facilitar os processos de regularização fundiária e ampliar o 
acesso das famílias ao mercado imobiliário e de crédito.

A implementação da PNH tem nos entes locais, especialmente nos municípios, 
um protagonismo estratégico. Este capítulo reforça a importância dos instrumen-
tos previstos na Política e no Plano Nacional de Habitação (PlanHab) para o apoio 
à ação dos municípios, além dos programas de investimentos, como também dos 
novos desafios colocados a esses agentes, inclusive diante dos avanços alcançados 
na última década.

A Política Nacional de Habitação, seus marcos regulatórios e instrumentos de im-
plementação 

O percurso da construção da nova política habitacional para o país inicia-se com 
a criação do Ministério e do Conselho das Cidades em 2003, passa pela aprovação 
da Política Nacional de Habitação – PNH – pelo Conselho, em 2004, a aprovação 
da Lei que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) 
e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) em 2005, até o ad-
vento do Plano Nacional de Habitação – PlanHab – em 2008.

Em 2004, o Conselho das Cidades aprovou a Política Nacional de Habitação, 
principal documento de orientação das estratégias e ações do setor. A PNH visa 
promover as condições de acesso à moradia digna para todos os segmentos da 
população, especialmente o de baixa renda, estabelece o arcabouço conceitual e 
estrutura institucional, identifica os agentes dessa política e define suas linhas de 
ação. Entre os instrumentos para viabilizar a implementação da PNH, destacam-
-se o Sistema Nacional de Habitação (SNH) e o PlanHab.

O Sistema Nacional de Habitação – SNH –, concebido como o instrumento de 
organização dos agentes que atuam na área da Habitação, constitui um avanço 
legal significativo para a sociedade brasileira na medida em que busca reunir os 
esforços das três esferas governamentais, cooperativas, movimentos de moradia e 
do mercado privado para o desenvolvimento do setor habitacional no país.   

Para melhor organização de sua institucionalidade, o SNH está subdividido em 
dois subsistemas: o Sistema Nacional de Habitação de Mercado (SNHM), voltado 
às famílias de maior renda, que podem ser atendidas pelo mercado privado; e o 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), destinado à popula-
ção de baixa renda, foco deste capítulo. 



17

O SNHIS foi criado em 2005, a partir da aprovação do primeiro Projeto de Lei de 
iniciativa popular, que reuniu mais de um milhão de assinaturas e foi apresentado 
ao Congresso Nacional em 1991. Desse Projeto de Lei resultou a Lei Federal no 
11.124, de 16 de junho de 2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social – SNHIS –, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
– FNHIS – e o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social. Dentro da premissa de ação integrada das três esferas governamentais, a 
adesão voluntária dos Estados, Distrito Federal e municípios ao SNHIS é condi-
ção para o acesso aos recursos do FNHIS. A adesão é voluntária, mas implica o 
cumprimento de três condicionalidades: (I) elaborar um Plano Local de Habita-
ção de Interesse Social (PLHIS) para o município ou Estado, (II) criar um fundo 
de habitação e (III) constituir seu próprio Conselho Gestor, o qual, junto com o 
Conselho das Cidades e o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social, compõe a governança do SNHIS consoante as diretrizes estabele-
cidas pelo Conselho Nacional das Cidades.

O outro instrumento da PNH, o Plano Nacional de Habitação (PlanHab),1  teve  
sua elaboração iniciada em julho de 2007 e concluída em dezembro de 2008 
(BRASIL, 2009c), dentro de um processo participativo que envolveu as três esfe-
ras de governo e todos os segmentos da sociedade civil atuantes no setor, buscan-
do pactuar visões sobre o cenário habitacional brasileiro e as diretrizes para seu 
desenvolvimento.

Como etapa prévia a sua elaboração, foram realizados estudos com o intuito de 
suprir a grande carência de informações sobre o setor urbano-habitacional (BRA-
SIL/CEDEPLAR/UFMG, 2007; BRASIL/CEMCEBRAP, 2007a; BRASIL/CEMCE-
BRAP, 2007b; FJPMG, 2009; BRASIL/CEMCEBRAP, 2012). Esses estudos foram 
estratégicos para a definição do PlanHab e podem servir de fonte de consulta para 
a elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS. Como 
exemplo dessa possibilidade, encontra-se o estudo intitulado ‘Tipologia das Cida-
des Brasileiras’ (OM/INCT, 2005), que propôs uma tipologia de municípios com 
19 categorias definidas de cidades, buscando dar conta da diversidade regional do 
Brasil. O estudo sobre ‘Demanda futura por moradias no Brasil 2003-2023: uma 
abordagem demográfica’ (BRASIL, 2009b) estabeleceu a demanda potencial futu-
ra por novas moradias com base em projeções demográficas nacionais. E o estudo 
‘Assentamentos precários no Brasil urbano’ (BRASIL/CEMCEBRAP, 2007b), por 
sua vez, tratou da caracterização, quantificação e localização dos assentamentos 
precários no país.

1. O Plano Nacional de Habitação – PlanHab – foi elaborado pela consultoria do Consórcio PlanHab, formado 
pelo Instituto Via Pública, Laboratório de habitação e Assentamentos Humanos da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (LabHab/FAU/USP) e Logos Engenharia, e coordenado pela Secretaria 
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.
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O Plano Nacional de Habitação – PlanHab – é o instrumento da Política Nacio-
nal de Habitação – PNH – que retoma o processo de planejamento habitacional 
no país, constituindo-se, ao mesmo tempo, em uma estratégia de longo prazo 
(2008-2023) e uma medida de organização da implementação da ação presente, 
buscando equacionar as necessidades e universalizar o acesso à moradia digna, 
particularmente para a população de baixa renda. 

O PlanHab foi organizado sobre quatro eixos:  (I) Financiamentos e subsídios que 
propõe a criação de um novo modelo de financiamento e subsídios; (II) Arranjos 
e Desenvolvimento Institucional; (III) Cadeia Produtiva; e (IV)  Estratégias Urba-
nas Fundiárias. Esta organização buscou dar conta da complexidade do setor ha-
bitacional ao estabelecer, para cada um desses eixos, estratégias e ações de curto, 
médio e longo prazos.

No eixo ‘Arranjos e Desenvolvimento Institucional’, estão previstas as ações de 
apoio aos municípios em termos de fortalecimento de sua capacidade de gestão 
para implementação, em nível local, da Política Nacional de Habitação e, especial-
mente, de um dos objetos deste artigo: o Plano Local de Habitação de Interesse 
Social – PLHIS.

O Plano Local de Habitação de Interesse Social e as ações de desenvolvimento insti-
tucional do setor habitacional

A implementação de uma política nacional que tenha os municípios como atores 
estratégicos, em um país com enorme heterogeneidade no grau de capacidades 
institucionais e diferenças regionais, requer medidas de distintas escalas e natu-
rezas.  

Foi com essa premissa que o Ministério das Cidades implementou ações para 
valorizar o papel do planejamento habitacional, abrangendo desde a produção e 
disseminação de estudos e informações até o desenvolvimento de ações de capa-
citação presenciais e a distância. 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social, como instrumento fundamental 
para organizar a participação dos municípios e Estados nessa estratégia nacional, 
foi objeto dessas ações, que forneceram conteúdo de referencia e outras informa-
ções mediante a realização de oficinas de trabalho e seminários, publicação de 
material informativo, formação a distância das equipes técnicas locais, além do 
incentivo técnico e do apoio financeiro à formulação dos PLHIS (BRASIL, 2009a).

No alinhamento ao PlanHab, propôs-se que a formulação do PLHIS cumprisse três 
etapas essenciais, detalhadas na publicação ‘Guia de Adesão ao Sistema Nacional 
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de Habitação de Interesse Social – SNHIS’, da Secretaria Nacional de Habitação do 
Ministério das Cidades (BRASIL, 2008). Entre os conteúdos e procedimentos esta-
belecidos, destacam-se: formulação de uma ‘Proposta Metodológica’ que estabele-
ça, claramente, a participação da sociedade civil e dos demais atores envolvidos na 
política habitacional, no processo de sua formulação; o ‘Diagnóstico Habitacional’, 
contendo a leitura da realidade do município e suas necessidades, tanto de oferta 
habitacional quanto de solo urbanizado, para garantir essa oferta e os demais ele-
mentos que assegurem a construção de um Plano com base na realidade especí-
fica do município; e, por fim, a definição da ‘Estratégia de Ação’, para estabelecer, 
claramente, as diretrizes e objetivos, prazo de vigência, forma de implementação 
com detalhamento de programas, ações e metas – físicas, financeiras, normativas e 
institucionais – e previsão de mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão 
do Plano Local de Habitação de Interesse Social.

A importância da elaboração do PLHIS para o município, na estratégia da política 
nacional, representa mais do que ter um documento com um plano. Ele é conside-
rado um passo fundamental pelo processo de formulação em si, que permite uma 
melhor compreensão do setor habitacional por parte dos principais atores envol-
vidos na implementação da política habitacional, sejam eles os conselhos locais, 
movimentos sociais, o setor privado ou gestores de políticas setoriais correlatas.   

A formulação do diagnóstico e levantamento das principais deficiências estrutu-
rais, bem como a estimativa de necessidades do setor, são a base do planejamento 
de metas, além de servir de insumo ao desenho dos instrumentos e mudanças ins-
titucionais necessários para alcançá-las. Encontra-se aí, potencialmente, a oportu-
nidade de capacitação e envolvimento de outros atores, fundamentais no sentido 
de viabilizar a implementação de programas sustentáveis sob o ponto de vista 
social, econômico, urbanístico e ambiental.

O processo de concepção do PLHIS também é capaz de evidenciar a necessidade 
de intensificação do processo de levantamento e sistematização dos dados e infor-
mações sobre o território, como por exemplo, o mapeamentos de áreas de risco 
e assentamentos precários; e de aprofundamento do diálogo sobre temas trans-
versais e políticas incidentes na questão habitacional: preservação e recuperação 
ambiental, saneamento integrado, gestão de bacias hidrográficas, preservação do 
patrimônio histórico e desenvolvimento rural, entre outros. 

No esforço por viabilizar o maior número possível de municípios com PLHIS, 
implementou-se uma agenda de capacitação de agentes locais e estaduais que 
incluiu 11 oficinas presenciais, realizadas em dez Estados, e três cursos a distân-
cia. O ‘Curso a Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social – EAD-
-PLHIS’ promoveu a capacitação de técnicos municipais e estaduais, prestadores 
de consultoria, funcionários da Caixa Econômica Federal (CAIXA) e atores so-
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ciais, quando pelo menos 1.223 municípios já contavam com repasse de recursos 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS – para elaboração 
dos PLHIS e muitos Planos já se encontravam em elaboração.  O EAD-PLHIS foi 
realizado em duas edições e capacitou 4.660 alunos, distribuídos por todo o país. 
O mapa a seguir, desenhado a partir dos resultados da avaliação do EAD-PLHIS 
2ª edição, expressa o significativo alcance de um curso a distância que acolheu 
alunos oriundos das mais diversas e distantes regiões do território nacional.

Figura 1 – Municípios com participantes inscritos na 1ª e 2ª edições do Curso 
a Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social – EAD-PLHIS 

Fonte: Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, Departamento de Desenvolvimento Ins-
titucional e Cooperação Técnica (DDICT/SNH/MCidades); Curso a Distância: Planos Locais de Habita-
ção de Interesse Social –EAD-PLHIS, 2ª ed. (BRASIL, 2009a).
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Como já foi mencionado, uma série de publicações produzida pelo Ministério das 
Cidades é recomendável como fontes de informações para a formulação de PLHIS 
e Planos Estaduais de Habitação de Interesse Social (PEHIS), especialmente aque-
las que apresentam subsídios à formulação de um diagnóstico (caracterização e 
dimensionamento da precariedade habitacional) e abordagem do tema da terra, 
matérias a que se dedica esta publicação.

Além do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), evidentemente importante 
como subsídio para a elaboração do PLHIS, outras ações financiadas pelo Mi-
nistério das Cidades possibilitaram a produção de informações que podem con-
tribuir para a melhor qualidade dos PLHIS, como por exemplo, a elaboração de 
Planos de Risco e levantamentos sobre a regularidade fundiária de assentamentos 
precários. 

No transcorrer do processo de implementação das ações de desenvolvimento ins-
titucional e de apoio ao planejamento local, vários debates foram realizados no 
âmbito do Conselho das Cidades e do Conselho Gestor do FNHIS sobre as di-
ficuldades para o cumprimento das condicionalidades de adesão ao SNHIS, em 
especial a elaboração dos PLHIS. Assim, reconhecendo-se o caráter incremental 
de sua implementação e a importância de todos os municípios contarem com um 
instrumento que reflita sua estratégia habitacional, foi estabelecido um conteúdo 
mais simplificado para os municípios menores, cujos planos não disponham de 
financiamento do governo federal: o Plano Local de Habitação de Interesse Social 
Simplificado.

O PLHIS Simplificado2 constitui um documento de referência para a formulação 
de programas, ações e projetos habitacionais para esses municípios, permitindo-
-lhes organizarem suas demandas por recursos e aumentarem suas possibilidades 
de obtenção dos financiamentos e subsídios necessários (BRASIL, 2011). A Reso-
lução inicial do Conselho Gestor do FNHIS foi ampliada e atualmente, abrange 
os municípios brasileiros com população de até 50 mil habitantes, independente-
mente da região onde se situam: agora, 3.774 municípios podem elaborar o con-
teúdo básico de seu Plano Local de Habitação no modelo simplificado (BRASIL, 
2011b). Em 2011, um curso a distância – EAD-PLHIS Simplificado – foi realizado 
com o objetivo de capacitar os municípios elegíveis para produção do PLHIS Sim-
plificado. 

Apesar das dificuldades, seja pela falta de cultura de planejamento, seja pelos di-
ferentes estágios institucionais dos municípios, um balanço aponta que, embora 
bastante heterogêneo, o cenário evoluiu em relação ao início da implementação 
da atual Política Nacional de Habitação. A segunda edição do levantamento das 

2. Resolução no 43-CGFNHIS, de 5 de julho de 2011. 
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capacidades administrativas, realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole 
(CEM) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) (BRASIL/CEM-
CEBRAP, 2012), indica o aumento do número de municípios com um instrumen-
to de planejamento habitacional.  

Em números, a última avaliação, realizada em fevereiro de 2013, constatou que 
987 dos PLHIS que obtiveram apoio financeiro do Ministério foram concluídos 
e aceitos após conferência da CAIXA sobre seu atendimento das exigências para 
regulamentação; outros 641 Planos encontram-se em andamento.   

Segundo essa mesma avaliação, 883 municípios brasileiros – ou 23,40% do uni-
verso habilitado ao PLHIS Simplificado – estavam facultados a realizar seus Pla-
nos sob essa modalidade simplificada, tendo já concluído e habilitado seu PLHIS 
eletronicamente, em fevereiro de 2013.

Diferentemente do PLHIS, apesar de seu caráter voluntário, os níveis de adesão 
ao SNHIS são bastante altos, chegando a 97,34% em 31 de dezembro de 2012. A 
maior parte dos municípios formalizou sua adesão entre 2006 e 2008 e apenas 
os Estados atingiram a meta de 100% (de adesão). Na prática, a adesão se efetiva 
apenas quando cumpridas as condicionalidades, incluindo a elaboração do Plano.

Para dar efetividade à política, é muito importante que a viabilização dos instru-
mentos de adesão ao SNHIS (Fundo de Habitação, Conselho Gestor e PLHIS) não 
seja apenas para o cumprimento de uma exigência formal e sim, principalmente, 
para sua realização prática. Muitos Conselhos foram instituídos, mas não entra-
ram em funcionamento, assim como muitos Planos elaborados não foram adota-
dos como instrumento de gestão da política habitacional municipal. 

Está claro que não se trata de tarefa simples, mas não se pode fugir dela, e nesse 
contexto, a dimensão de controle e participação social torna-se cada vez mais es-
tratégica. Esforços para a captação de recursos e execução de obras são importan-
tes, porém serão muito mais eficientes se desenvolvidos de maneira estruturada, 
estratégica e realista no enfrentamento da questão habitacional do município.

São recomendações para a elaboração e implementação do PLHIS capazes de res-
ponder a essa tarefa: 

a) Adaptar o conteúdo estabelecido no PLHIS (registrado no Guia de Adesão ao 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e no Manual do Curso a 
Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social – EAD-PLHIS) para 
sua realidade, iluminando as especificidades locais e dando ênfase às questões 
de maior relevância local.

b) Tratar o tema da terra como componente estruturante da política habitacional 
e urbana do município.
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c) Transformar o PLHIS em uma ferramenta de planejamento habitacional di-
nâmico, de forma a orientar ações e investimentos no setor.

d) Estabelecer ações e programas locais articulados e complementares à política 
e aos programas nacionais. 

e) Atuar como indutor dos investimentos no âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida – MCMV –, utilizando as áreas adequadas e indicadas como 
prioritárias no Plano Diretor ou PLHIS.

f) Promover a produção de informações municipais sobre os assentamentos 
precários, para implementar estratégias de urbanização. 

g) Trabalhar para que o conteúdo do PLHIS seja apropriado por técnicos e diri-
gentes, além de outros atores sociais.

h) Articular o apoio do governo do Estado e a parceria com universidades e or-
ganizações não governamentais envolvidas no tema.

i) Articular o PLHIS e seus investimentos às políticas setoriais, de modo a 
promover sustentabilidade nos  territórios urbanizados ou produzidos pelo 
MCMV.

O estágio atual de implementação da Política Nacional de Habitação, o Programa 
Minha Casa Minha Vida e os novos desafios da política habitacional e urbana dos 
municípios

Os eixos e linhas programáticas previstos inicialmente no PlanHab encontram-se 
em estágios diferenciados de desenvolvimento. Durante a elaboração do Plano, 
em 2007, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização 
de Assentamentos Precários e Saneamento (PAC-Favelas), de atuação na urbani-
zação de assentamentos precários. Pouco tempo após a finalização do PlanHab, 
foi lançado o Minha Casa Minha Vida, principal programa na linha de produção 
habitacional, que permitiu aumentar a oferta de moradia aos grupos com maior 
dificuldade de acessar financiamento habitacional. 

Um conjunto de ajustes precisou ser realizado, tanto no arcabouço normativo 
como nos processos de operacionalização dos programas, o que acabou por for-
talecer o PAC-Favelas e o Minha Casa Minha Vida como as duas principais li-
nhas programáticas do governo federal para o setor Habitação, aliadas a atuação 
na linha de desenvolvimento institucional. Para as linhas de assistência técnica e 
melhorias habitacionais, todavia, não foram desenhados programas estruturados 
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na esfera nacional, razão porque essas ações vêm sendo progressivamente imple-
mentadas em alguns municípios, com variações locais.

No caso do PAC- Urbanização de Assentamentos Precário (PAC-UAP e Sanea-
mento, desde 2007, cerca de R$29 bilhões foram alocados em mais de 1000 in-
tervenções que beneficiaram ou beneficiarão cerca de 2 milhões de famílias. É 
o maior programa dessa natureza, na história da política habitacional brasileira.

Lançado em 2009, o Minha Casa Minha Vida significa um importante impulso à 
implementação do PlanHab e aos Planos Locais de Habitação de Interesse Social. 
O MCMV foi estruturado em diferentes modalidades, com o objetivo de atender 
famílias de diferentes faixas de renda3 em áreas urbanas e rurais de municípios de 
diferentes portes. Merece destaque o aspecto da política de subsídios na Faixa 1, 
que desvincula o acesso a moradia da capacidade de pagamento do bem Habita-
ção. A implementação do MCMV pode ser dividida em duas fases. Na primeira 
fase, foram contratadas 1.005.128 unidades habitacionais nas três faixas de aten-
dimento do Programa por renda. Ao alcançar a meta inicial, foi lançada a segunda 
fase do MCMV em 2011, então com o desafio de contratar, até dezembro de 2014, 
mais 2,4 milhões de moradias, das quais 1,6 milhões de unidades para a popula-
ção de mais baixa renda. Os resultados alcançados pelo MCMV nas duas etapas 
do programa, nas 3 faixas de renda, são os seguintes (em fevereiro de 2013):

2.377.221 unidades contratadas;

1.094.398 unidades habitacionais entregues ao beneficiário final; e

R$150 bilhões de investimento total, entre subsídios e financiamentos.

Apesar de não ser o foco desta publicação, é importante apontar que esse cenário 
de investimentos, inédito no país, e a consolidação do MCMV terão reflexo na 
revisão dos Planos e dos arranjos institucionais para a implementação da política 
habitacional nos municípios brasileiros.  

Por suas características e escala potencial, o MCMV apresenta desafios novos e 
complementares para a implementação da política de habitação e dos PLHIS. A 
diversidade de modalidades, seu ritmo e também a incorporação do setor priva-
do como agente promotor impõem novos papéis e articulações mais efetivas do 
gestor local (Estado ou municipalidade) como parceiro indutor e estruturador da 
implantação do MCMV no município.  

Em se tratando de um programa de produção habitacional em larga escala, o 
Minha Casa Minha Vida guarda enorme potencial para ser utilizado como ins-
trumento de elevação da qualidade de vida em regiões degradadas, de expansão 

3. O Programa MCMV é dividido por três faixas de renda familiar mensal: até R$1.600,00 (Faixa 1); até R$3.275 
(Faixa 2); e até R$5.000,00 (Faixa 3). 
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urbana planejada ou de ocupação de vazios urbanos; entretanto, se não for in-
serido em um planejamento local adequado, o MCMV pode implicar riscos à 
sustentabilidade local, sob o aspecto social, urbanístico e ambiental. A mitigação 
desses riscos e a aplicação virtuosa de suas potencialidades demandam ações de 
caráter institucional, de governança e enorme esforço na articulação com outros 
instrumentos de planejamento, política urbana e desenvolvimento econômico do 
município

Há também desafios de gestão e institucionais, com destaque para a maior inte-
gração entre as políticas setoriais locais, incorporando tanto o setor habitacional 
(se separado do planejamento urbano) quanto às demais políticas sociais e urba-
nas no processo de discussão e aprovação dos empreendimentos de HIS propos-
tos pelo setor privado. 

O Ministério das Cidades estabeleceu exigências e definiu instrumentos para mi-
nimizar riscos, buscar a sustentabilidade socioambiental e fomentar a avaliação 
intersetorial dos empreendimentos. 

O Ministério das Cidades não pode substituir o município na condição de ges-
tor do seu território. É papel do município induzir que novos empreendimen-
tos dialoguem com as prioridades de atendimento apontadas no planejamento 
habitacional local, e que o porte e tipo dos empreendimentos sejam adequados 
às características da cidade, sua capacidade de atendimento de infraestrutura e 
serviços urbanos. Isso é fundamental para garantir a sustentabilidade social dos 
empreendimentos e passa pela incorporação, na pratica, da tão desejada interse-
torialidade na implementação da política de Habitação.

Investir no planejamento local para responder aos novos desafios

Os avanços que vêm sendo implementados na última década mudaram radical-
mente o cenário da política habitacional no país. 

Nesse texto, revisitou-se alguns desses avanços e seus instrumentos. Também fez-
-se explícito que o aumento expressivo dos investimentos e a consolidação dos 
dois programas estruturantes da política habitacional, representados pelo PAC- 
Urbanização de  Assentamentos Precários e o MCMV, trazem para o planejamen-
to local de habitação desafios que não estavam previstos na discussão do Plano 
Nacional de Habitação e no desenho inicial do Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social.

Para garantir a eficácia das ações municipais, orientar as atividades do setor pri-
vado e aproveitar os recursos disponíveis – federais, estaduais e municipais – de 
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forma a equacionar as necessidades habitacionais, é preciso valorizar o planeja-
mento habitacional e articular a política habitacional e urbana.

É preciso elaborar os Planos Locais de Habitação de Interesse Social dos muni-
cípios que ainda não os tem, e atualizar aqueles cuja estratégia não considerou 
os novos desafios colocados, especialmente pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida. O PLHIS não é o único instrumento de planejamento das ações do setor 
habitacional no nível local, mas, indubitavelmente, pode se constituir especial ins-
trumento estratégico. 

Para enfrentar os desafios colocados pelo contexto atual, será preciso avançar e 
também pensar em novos instrumentos que garantam a sustentabilidade dos ter-
ritórios receptores de novos empreendimentos. 

Garantir a produção de empreendimentos de forma sustentável implica, para 
além do atendimento à Legislação de uso e ocupação do solo e das diretrizes do 
Plano Diretor, a incorporação de pauta de caráter econômico na produção desses 
territórios e na supressão dos gargalos de acesso a serviços públicos e sociais, o 
que demanda um município organizado para assumir o papel de articulador e 
indutor na captação de propostas do setor privado, para empreendimentos ade-
rentes a sua estratégia de uma cidade sustentável. Fazer da política habitacional 
um instrumento de construção de uma cidade com mais qualidade de vida é um 
desafio antigo, mas cada vez mais atual.
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Introdução

A recuperação histórica do processo de decisões políticas é indispensável para 
avaliar questões da atualidade e estabelecer parâmetros para propostas e futu-
ras intervenções. Se a assertiva vale para qualquer processo, ela é ainda mais im-
portante no que se refere às políticas públicas. Nestas, com frequência, ocorre 
uma grande morosidade na tomada de decisões pelo poder público, ademais de 
uma inércia que mantém certos dispositivos, de modo que essas politicas ganham 
institucionalidade e espaço no âmbito desse grande emaranhado que é o Estado, 
mesmo quando seus propósitos iniciais já perderam o sentido original.

A reflexão sobre os planos de habitação, sejam eles nacional, estaduais ou locais, 
não pode deixar de incluir uma recuperação histórica das motivações que leva-
ram o governo federal e o Congresso Nacional a instituírem em 2005, entre as 
obrigações exigidas dos entes federativos para adesão ao Sistema Nacional de 
Habitação (SNH), a necessidade de elaborar planos estaduais e municipais como 
instrumento principal de suas políticas habitacionais. 

Tratar da relação entre planos de habitação e a questão metropolitana, objeto es-
pecífico desse artigo, exige a recuperação histórica dos limites impostos à gestão 
metropolitana pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). Esses limites, somados 
à fragmentação administrativa e política, têm impedido o desenvolvimento de 
políticas urbanas adequadas às mais importantes e populosas “cidades” do Brasil: 
“cidades” entendidas não como limites administrativos municipais e sim como a 
real existência de aglomerado urbano, formado a partir de um mesmo processo 
histórico e social, composto por elementos estruturadores comuns. 

Se nesse momento, especialistas e movimentos sociais têm poucas esperanças de 
que, nos próximos anos, ocorram alterações significativas na política habitacio-
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nal, na concepção de planos de habitação, nos arranjos federativos e na gestão 
metropolitana, espero que estas breves reflexões possam contribuir para um ne-
cessário novo ciclo de mudanças nas políticas públicas urbanas no Brasil.

Os planos de habitação entre o período pós-BNH e a criação do Sistema Nacional 
de Habitação

Embora tenha se consolidado a visão – correta – de que, após a extinção do Ban-
co Nacional de Habitação (BNH) no início do processo conhecido como Rede-
mocratização, a política nacional de habitação se desarticulou e os municípios e 
Estados assumiram essa responsabilidade criando seus próprios programas e pro-
jetos, muitas vezes com recursos orçamentários independentes do nível federal, é 
necessário relativizar essa reflexão. 

É notória a abrupta redução de recursos do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH), a partir de meados dos anos 1980, e a desestruturação do aparato de gestão 
do setor de Habitação do governo federal (constituído durante o regime militar), 
desde a extinção do BNH até a criação do Ministério das Cidades (1986-2003). 
Nesse período, o setor habitacional e urbano perdeu protagonismo e centralidade, 
repartido e conduzido por seis diferentes organogramas ministeriais, em evidente 
descontinuidade institucional. 

No entanto, faz-se necessário reconhecer que, nesse período chamado de “tran-
sição”, foram propostos pelo governo federal, concomitantemente aos programas 
inovadores formulados pelos municípios e Estados, novos instrumentos de gestão 
e de financiamento inovadores, importantes para a retomada da política habita-
cional proposta pelo governo Lula.

Sem aprofundar a análise do período que precedeu a criação do Ministério das 
Cidades, pode-se citar, como instrumentos e programas inovadores: as primeiras 
modalidades de subsídio habitacional – a exemplo do chamado “desconto” nas 
prestações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Programa 
de Subsídio Habitacional (PSH) e do mix de recursos onerosos e não onerosos 
presente no Programa de Arrendamento Residencial (PAR) –; a criação da Carta 
de Crédito, um mecanismo de acesso ao crédito habitacional; a criação de um 
programa nacional voltado para a urbanização de assentamentos precários (Ha-
bitar Brasil-BID); a instalação e o fortalecimento do Conselho Gestor do FGTS, 
com participação das centrais sindicais; e a concepção de que a execução dos pro-
gramas habitacionais deve-se centralizar e conduzir por diretrizes, normativas e 
recursos oriundos do nível federal. 
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No âmbito desse processo e do pressuposto de que a descentralização na execu-
ção da política habitacional exigiria maior estruturação dos entes federativos, sur-
giu, em meados dos anos 1990, como um dos componentes do Programa Habitar 
Brasil-BID, uma ação nacional destinada ao fortalecimento institucional do setor 
habitacional nos municípios. A proposição desse componente em um programa 
de urbanização de assentamentos humanos estava coerente com a metodologia 
proposta pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), órgão financia-
dor do programa em ações desse tipo. 

A elaboração dos PEMAS (Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Sub-
normais) e do Plano de Habitação surge dessa concepção: os municípios contem-
plados com recursos do Habitar Brasil-BID deveriam se organizar para assumir, 
adequadamente, as responsabilidades decorrentes de se tornarem executores de 
um programa de caráter nacional.

A necessidade de respaldar a implementação de um programa habitacional com 
o fortalecimento institucional dos municípios gerou, nos locais onde se processa-
ram as ações desse programa, ou seja, em alguns dos mais importantes municí-
pios do país, uma significativa experiência técnica e o desenvolvimento de uma 
visão de planejamento habitacional no âmbito local. Essa nova visão apontava 
para um enfrentamento mais efetivo do problema, a partir de um conhecimento 
mais apurado da situação habitacional do município e da elaboração de estraté-
gias de abordagem da questão. 

Quando se debateu a necessidade da formulação de estratégias para equacionar, 
no médio prazo, o déficit habitacional no Brasil – questão central que motivou a 
formulação do Projeto Moradia (I. CIDADANIA, 2002), base do programa habi-
tacional e urbano do candidato Lula às eleições de 2002 –, os planos habitacionais 
surgiram como elemento essencial para o desenho institucional de uma nova po-
lítica de Habitação para o país.

Os planos locais de habitação no Projeto Moradia

Malgrado a existência do plano de habitação como uma das ações de desenvol-
vimento institucional do Programa Habitar Brasil-BID, a origem da inclusão 
desse instrumento na nova Política Nacional de Habitação foi o Projeto Moradia 
(I.CIDADANIA, 2002). Elaborado entre 1999 e 2000, pelo Instituto Cidadania 
sob a coordenação de Luiz Inácio Lula da Silva, o Projeto Moradia serviu de base 
à proposta desenvolvida pelo Ministério das Cidades, a partir de 2003. 

O Projeto Moradia foi formulado a partir de um desafio sedutor: elaborar uma 
estratégia que permitisse equacionar o problema habitacional do país dentro de 
um prazo a ser definido pelo Plano Nacional de Habitação. Lançado em 2000, o 
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Projeto continha propostas em três dimensões – gestão e controle social; desenho 
financeiro; e aspectos urbano-fundiários − e abordava a questão de uma manei-
ra mais ampla que o nível federal pudesse abarcar, na forma de uma articulação 
institucional e integrada dos três níveis de governo– União, Estados e municípios 
–, além da participação de um conjunto de agentes privados com algum envolvi-
mento e responsabilidade no enfrentamento do tema Habitação. 

O Projeto Moradia propôs a criação do Sistema Nacional de Habitação – SNH –, 
formado pelos três entes da Federação, com atuação estruturada e sob a coorde-
nação do Ministério das Cidades, a ser criado. Foi nessa perspectiva que surgiu a 
necessidade de elaboração dos planos locais de habitação como um dos requisitos 
indispensáveis para Estados e municípios aderirem ao SNH. As razões que fize-
ram com que o Projeto Moradia propusesse os planos locais de habitação como 
requisito para adesão dos municípios ao SNH precisam ser bem entendidas, pois 
foi com base nessa concepção que a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, insti-
tuiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e tornou os pla-
nos locais de habitação obrigatórios (BRASIL, 2005). Para compreender melhor a 
questão, é necessário retomar as estratégias propostas pelo Projeto Moradia. 

Segundo a concepção adotada na elaboração do Projeto Moradia, a adesão in-
tegral ao SNH seria um requisito indispensável para que Estados e municípios 
obtivessem transferência fundo a fundo dos recursos subsidiados, que estariam 
concentrados no Fundo Nacional de Moradia, também a ser criado. Buscava-se 
avançar na perspectiva de uma maior descentralização na execução da política 
habitacional, de modo que apenas os Estados e municípios considerados “madu-
ros” – bem estruturados e capazes de implementar suas próprias políticas de Ha-
bitação – pudessem receber um selo de adesão integral ao SNH e, assim contas-
sem com a transferência, direta para seu fundo, dos recursos do fundo nacional e, 
eventualmente, do fundo estadual (no caso dos municípios), ambos destinados à 
implementação de seus próprios programas e projetos habitacionais, sem a neces-
sidade de submeterem seus projetos, um a um, à aprovação da instância superior. 

A ideia de adesão integral partia da lógica de que os entes federativos (União, 
Estados e municípios) deveriam dispor de uma estrutura institucional espelhada, 
composta por órgão de governo (Ministério, Secretarias), instâncias de controle e 
participação social (Conselhos), fundos e planos de habitação. Para esses fundos, 
seriam canalizados, sob controle do Conselho, todos os recursos não onerosos da 
União, Estados e municípios, destinados a programas habitacionais, de acordo 
com as estratégias de ação estabelecidas nos planos habitacionais.

Para terem o direito de assumir essa atribuição estratégica, os municípios que 
quisessem aderir integralmente ao SNH deveriam (i) constituir um órgão exe-
cutivo com competência para desenvolver e implantar programas e projetos, (ii) 
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institucionalizar um fundo de habitação capaz de receber a transferência de re-
cursos dos níveis federal e estadual destinados à implementação de sua política e 
administrar as prestações recebidas dos beneficiários e demais ativos financeiros 
sob sua responsabilidade, (iii) criar um Conselho formado por representantes do 
poder público e da sociedade, foro em que seriam debatidos e decididos os pro-
gramas e projetos prioritários, e (iv) elaborar um plano local de habitação com 
base na leitura da questão habitacional local e no desenho de uma estratégia para 
seu enfrentamento. 

Segundo essa lógica, o plano local de habitação seria essencial enquanto instru-
mento básico para o equacionamento do problema habitacional específico, ao 
propor uma estratégia própria, estabelecer programas, projetos e faixas de renda 
de atenção prioritária, definir limites de custos para esse atendimento, mecanis-
mos de retorno do financiamento e tudo mais que se entendesse por política habi-
tacional no âmbito local. O plano seria o fundamento para a tomada de decisões 
inerentes à implementação da política habitacional, decidida pelo Conselho su-
pracitado. 

Ademais, o plano local de habitação seria indispensável, também, como instru-
mento de avaliação da capacidade institucional de cada ente federativo para res-
paldar a decisão do governo federal, de aceitar ou não sua adesão integral ao SNH, 
conferindo autonomia ao município para a execução de sua própria política ha-
bitacional. Caso o Estado ou município não obtivesse a adesão integral, por não 
ser considerado suficientemente maduro para “andar com as próprias pernas”, ele 
poderia receber insumos do SNH pelo caminho tradicional da apresentação de 
projetos pautados nas normativas nacionais, para serem aprovados nas instâncias 
sob controle do nível federal.   

Da concepção do Projeto Moradia à implementação da nova Política Nacional de 
Habitação

A Política Nacional de Habitação formulada pelo governo Lula (BRASIL, 2005b) 
incorporou várias das propostas do Projeto Moradia. Logo no primeiro ano, fo-
ram criados o Ministério das Cidades e o Conselho das Cidades e, em 2005, foi 
aprovada a Lei 11.124/05, que instituiu o Fundo e o Sistema Nacional de Habita-
ção de Interesse Social (FNHIS e SNHIS). Progressivamente, por diferentes me-
canismos, foram disponibilizados recursos para o subsídio habitacional e criados 
novos programas de caráter nacional. 

De modo coerente com a proposição do Projeto Moradia, a Lei 11.124/05 definiu 
que os entes federativos apenas poderiam acessar os recursos do FNHIS se ade-
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rissem ao SNHIS, e que os requisitos necessários para essa adesão seriam a insti-
tucionalização de um fundo e de um Conselho e a formulação de um plano local 
de habitação. No entanto, dois instrumentos relacionados com o eixo financeiro e 
com os fundos de habitação, indispensáveis para uma nova articulação institucio-
nal entre os entes federativos, não foram adotados. 

Por um lado, o FNHIS foi aprovado como um fundo orçamentário e não como 
um fundo financeiro, tornando-o pouco mais do que uma dotação orçamentá-
ria gerida por um Conselho gestor com participação da sociedade, reduzindo 
enormemente seu potencial de financiamento. Por outro lado, não foi admitida a 
possibilidade de transferência de recursos federais fundo a fundo para Estados e 
municípios cuja adesão integral fosse concedida, como previa o Projeto Moradia.

O próprio conceito de adesão integral foi descartado. A ideia original partia do 
princípio de que os entes federativos poderiam ser enquadrados em adesão par-
cial ou adesão integral ao SNH. Como já foi dito, no caso da adesão parcial, os 
recursos do FNHIS estariam acessíveis mediante a apresentação e aprovação de 
projetos a serem apoiados, enquanto os entes que obtivessem a adesão integral re-
ceberiam recursos para implementar sua política de forma autônoma, por trans-
ferência automática ao respectivo fundo, de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional.

Ao eliminar a concepção original de transferência fundo a fundo e o conceito da 
adesão integral, a nova PNH fragilizou enormemente o papel e a importância do 
plano local de habitação, instrumento fundamental à concessão da “maiorida-
de” para os entes federativos em termos de política habitacional. Esperava-se que 
os planos locais de habitação demonstrassem a capacidade do município para 
equacionar, com “as próprias pernas institucionais”, seu problema habitacional, de 
modo que necessitasse, sobretudo, de recursos financeiros para tanto. 

Essa proposta partia do pressuposto de que apenas os municípios mais estrutura-
dos – onde, aliás, se concentra a maior parte do déficit habitacional – lograriam a 
adesão integral. Uma avaliação permanente da implementação desse plano, assim 
como das demais exigências, por meio de indicadores, permitiria monitorar o 
enfrentamento do problema habitacional nesses territórios de modo a ampliar 
ou reduzir a transferência de recursos, ou mesmo cancelar a prerrogativa caso os 
resultados não se mostrassem positivos.

Com o abandono dessa concepção, não só os planos locais como as demais exi-
gências, a exemplo do Fundo e do Conselho municipais, perderam grande parte 
de seu sentido original para se tornarem uma obrigação formal, sem que o pró-
prio município compreendesse sua importância como instrumento de gestão. 

O próprio papel do FNHIS na política habitacional foi se reduzindo à medida 
que o governo federal avançou na alocação de recursos para o setor Habitação. 
Inicialmente, quando o fundo foi aprovado em 2005, o governo Lula se compro-
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meteu a alocar no fundo, anualmente, um bilhão de reais, valor considerável para 
a época. Entretanto, com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento 
– PAC – especialmente o eixo Urbanização de Assentamentos Precários em 2007, 
e sobretudo do Programa Minha Casa Minha Vida em 2009, esse valor mostrou-
-se pouco relevante, uma vez que o governo federal decidiu alocar os recursos 
não onerosos para os novos programas sem incorporá-los ao FNHIS. Assim, no 
momento em que o governo federal elevou significativamente o investimento em 
Habitação, sua destinação ficou inteiramente independente das exigências estabe-
lecidas para que os municípios aderissem ao SNHIS. Ou seja, gradativamente, a 
concepção que fundou a nova Política Nacional de Habitação, baseada no Projeto 
Moradia, foi-se esmaecendo, embora, sob vários aspectos, continuasse a valerdo 
ponto de vista formal. 

A despeito dos critérios e da estratégia estabelecida no Plano Nacional de Habi-
tação (BRASIL, 2009), igualmente não incorporado na implementação real da 
política habitacional, a alocação dos recursos do PAC - Urbanização de Favelas e 
do Minha Casa Minha Vida deixou de obedecer critérios que levassem em conta 
as exigências estabelecidas na Lei 11.124/05, entre elas a elaboração dos planos 
locais de habitação, que, do ponto de vista da política nacional, virou mais um 
instrumento formal para legalização da adesão do município ao SNHIS, perden-
do seu papel de instrumento efetivo de planejamento para o equacionamento das 
necessidades habitacionais do país. 

A perda de sentido da exigência do plano local de habitação no nível da estru-
turação do SNH não invalidou sua importância dentro do planejamento da ges-
tão local. Se bem elaborado, o plano pode constituir um instrumento relevante 
para o município, garantindo-lhe um melhor conhecimento de suas condições 
habitacionais ao identificar os assentamentos precários e as áreas de risco, e ao 
quantificar as necessidades de novas moradias. Se articulado com o Plano Diretor 
e demais políticas urbanas setoriais, o plano pode contribuir para a formulação 
de uma estratégia de encaminhamento e resolução do problema, definição dos 
programas e demandas habitacionais prioritários e estruturação institucional do 
setor habitacional e urbano.

Não obstante todos esses aspectos, para os municípios inseridos em Regiões Me-
tropolitanas, aglomerações urbanas e municípios conurbados, o plano local de 
habitação, da maneira como foi concebido e exigido pela Lei 11.124/05, é um 
instrumento insuficiente na formulação de uma estratégia de equacionamento do 
problema habitacional e no planejamento das ações necessárias a seu enfrenta-
mento. Como procurarei mostrar a seguir, a questão habitacional dos municípios 
das Regiões Metropolitanas apenas poderá ser equacionada quando tratada de 
forma integrada, envolvendo todas as prefeituras. Afinal, a demanda por moradia, 
especialmente nas Regiões Metropolitanas, não obedece os limites administrati-
vos municipais.   
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Se originalmente, a elaboração de PLHIS estava relacionada à demonstração da 
capacidade institucional do município para equacionar o setor da moradia, jus-
tificando-se sua elaboração por cada prefeitura (sem dispensar uma articulação 
metropolitana), com a descaracterização do SNHIS, essa condição perdeu senti-
do. Esse esvaziamento do propósito inicial e a inércia da Legislação têm levado os 
municípios a elaborarem planos locais cuja eficácia é bastante baixa, sobretudo no 
que tange à quantificação da necessidade de produção de unidades novas. 

O viés municipalista no processo de planejamento: da Constituição de 1988 à cria-
ção do Ministério das Cidades

 

O entendimento das razões que têm limitado o planejamento urbano e habitacio-
nal nas Regiões Metropolitanas exige uma breve retomada do contexto em que 
se deu a redemocratização do país e a estruturação dos novos instrumentos de 
gestão e de planejamento. 

A conjuntura política em que foi elaborada a Constituição de 1988 foi marcada 
pelo fortalecimento do poder local. Depois de duas décadas e meia de forte cen-
tralização de poder e recursos no governo federal e, com menor ênfase, no Estado, 
a instância local, ou seja,o município, ente federativo mais próximo da população 
e dos movimentos sociais, ganhou grande protagonismo e buscou recuperar parte 
de suas antigas atribuições. 

A criação “de cima para baixo” das Regiões Metropolitanas, imposta pelo regime 
militar em 1971, sem qualquer consulta aos municípios, embora refletisse uma 
necessidade efetiva de gestão em um momento de forte crescimento urbano con-
centrado nas Regiões Metropolitanas, estigmatizou a instância local de gestão e 
planejamento. Embora jamais se contestasse, do ponto de vista técnico, a neces-
sidade de se estabelecer atribuições aos gestores e planejadores no âmbito metro-
politano, do ponto de vista político, essa equação encontrava dificuldades para se 
viabilizar. 

Por essas razões e, ademais, pela dificuldade de definir o espaço institucional das 
Regiões Metropolitanas no sistema federativo brasileiro, a Constituição de 1988 
reforçou as atribuições do município ao mesmo tempo em que esvaziou a possi-
bilidade de gestão metropolitana. Posterior e consequentemente, o Estatuto da 
Cidade, ao regulamentar a seção de Política Urbana da Constituição, não estabe-
leceu qualquer exigência de articulação metropolitana para os Planos Diretores, 
os quais foram definidos como os principais instrumentos de ordenamento do 
território, a cargo exclusivo dos municípios. 

Embora o momento político quando foi elaborado o Projeto Moradia (2000) e, 
sobretudo, a Lei 11.124/05, fosse outro, os dispositivos formulados para imple-
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mentar a nova política habitacional ainda estavam fortemente contaminados por 
uma visão com ênfase no poder da instância municipal. 

Além do viés municipalista, que continuou a predominar na esfera parlamentar e 
partidária, deve-se atribuir mais uma razão ao fato de os principais formuladores 
dessa nova política serem membros ou simpatizantes do Partido dos Trabalhado-
res que, durante os anos 1990, tiveram significativa experiência na gestão de pre-
feituras e, por essa razão, enxergavam as políticas públicas a partir do município.

Esse protagonismo da gestão local foi tão marcante que, em certo momento, o 
conflito de competências entre as esferas municipal e estadual parecia um tema 
de disputas partidárias. Em um contexto de reconquista de espaços democráticos, 
retirar atribuições do município e/ou subordiná-lo às decisões de instâncias que 
pudessem estar sob gestão do Estado era entendido – e rejeitado – como uma 
iniciativa de enfraquecimento do poder local.

Pelas mesmas razões, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e a 
própria estrutura ministerial proposta foram formulados sob uma concepção mu-
nicipalista, incluindo aí o planejamento urbano e habitacional. Embora se reco-
nhecesse o papel essencial do Estado como unidade federada e a mais importante 
instância descentralizada de política habitacional na virada do século, o viés mu-
nicipalista continuou a predominar, descuidando-se da criação de um mecanis-
mo de gestão metropolitana. Não por acaso, o estatuto é “da cidade”, o ministério 
é “das cidades”, assim como é “das cidades” o Conselho. O enfoque municipalista 
permanece apesar de, no século XXI, ter-se esvanecido a dicotomia cidade versus 
campo, urbano versus rural, além de o próprio Estatuto da Cidade ter definido 
que o Plano Diretor deveria tratar de todo o território do município, incluindo 
sua zona rural. 

A desconsideração da questão metropolitana pela nova Legislação urbana nacio-
nal é notória. As exigências criadas pela Lei 11.124/05 não referem, em momento 
algum, as Regiões Metropolitanas ou aglomerações urbanas, exigindo apenas a 
consecução de planos estaduais e municipais de habitação. 

Parece ter passado despercebido que nas Regiões Metropolitanas e aglomerações 
urbanas, ocorre um intenso fluxo de pessoas – o que poder-se-ia chamar de mi-
grações intrametropolitanas –, gerando uma forte articulação físico-territorial, 
que em geral envolve vários municípios. Os elementos estruturais desses cenários 
urbanos, como os sistemas hídrico e viário, são de alcance metropolitano, razão 
porque o planejamento de políticas públicas urbanas (Ordenamento físico, Ha-
bitação, Saneamento, Mobilidade etc.) requer a consideração de todo o território 
envolvido, independentemente dos limites administrativos entre municípios. 

Essa contradição entre a natureza dos problemas urbanos e os instrumentos de 
planejamento disponíveis é uma questão relevante, cujo desafio na abordagem 
implica um novo – e urgente – ciclo de renovação das políticasque envolvam a 
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cidade. É nesse contexto que se observam as limitações dos PLHIS para enfrentar 
a questão habitacional nas Regiões Metropolitanas. 

O desafio do planejamento habitacional nas Regiões Metropolitanas

A experiência que acumulei na coordenação ou na consultoria de alguns planos 
locais de habitação de interesse social, em municípios integrantes de Regiões 
Metropolitanas (Taboão da Serra, Nova Iguaçu, Santo André, Salvador e Rio de 
Janeiro), mostrou ser impossível planejar uma estratégia consistente de enfrenta-
mento da questão habitacional em um município metropolitano sem considerar 
o conjunto da Região. 

A metodologia que tem sido adotada nos PLHIS para a identificação das necessi-
dades habitacionais leva em conta o levantamento dos assentamentos precários, 
das áreas de risco e a quantificação da necessidade de novas moradias, que é re-
sultante da soma do déficit acumulado com a demanda futura, representada tanto 
pelo crescimento vegetativo da população quanto pelas migrações interurbanas. 
Nos municípios metropolitanos, observa-se um intenso fluxo intrametropolitano 
– deslocamento da população entre os municípios – situação que distorce inteira-
mente o cálculo das necessidades habitacionais.

Esse problema foi claramente observado em Taboão da Serra, cuja população re-
úne “apenas” 220 mil habitantes. Durante a elaboração de seu Plano Municipal de 
Habitação, tornou-se praticamente impossível prever as necessidades habitacio-
nais futuras diante do fato do município estar verdadeiramente envolvido pela ca-
pital de São Paulo, cuja população soma 11,3 milhões de habitantes e onde existe 
uma imensa demanda habitacional que não encontra alternativas de moradia em 
seu próprio território. O histórico processo de “expulsão” branca da população de 
baixa renda das áreas em consolidação na capital, acaba tendo por destino muni-
cípios como Taboão da Serra e outros de sua Região Metropolitana. 

Como calcular as necessidades habitacionais futuras em uma situação como essa? 
Como prever o equacionamento do problema da moradia em Taboão da Serra, se 
suas próprias necessidades são inflacionadas pelas de outros municípios?

Decisões tomadas por cada município, sejam de natureza econômica, como in-
centivos fiscais, sejam de natureza urbana, como mudanças nas normas de uso e 
ocupação do solo, ou de natureza habitacional, como a remoção de favelas para 
implantação de obras públicas, acabam por gerar impactos significativos em ou-
tros municípios, sem que eles possam, de alguma forma, interferir nessas deci-
sões. Mecanismos do mercado imobiliário atuante em determinado município 
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acabam por afetar o valor de terra, gerando exclusão da população e migrações 
intrametropolitanas que, por sua vez, alteram as necessidades habitacionais de 
outros municípios para os quais se deslocam. 

No caso da Região Metropolitana de São Paulo, as restrições decorrentes da ado-
ção pelo município de São Paulo de controles adicionais de uso e ocupação do 
solo – como os coeficientes de aproveitamento básico 1 ou 2, a instituição da ou-
torga onerosa e a redução dos coeficientes máximos –, assim como a forte espe-
culação imobiliária– que elevou os preços dos imóveis –, dificultaram a produção 
de moradias; inclusive para a classe média, que buscou imóveis nos municípios 
vizinhos, gerando não só a elevação dos alugueis e valores dos imóveis como tam-
bém o deslocamento da população original. 

A realização de obras viárias e urbanização de favelas, e a remoção de famílias 
de áreas de risco e/ou de proteção de mananciais em São Paulo, sem que fossem 
produzidas novas moradias para as famílias de baixa renda deslocadas, geraram 
um processo que levou muitos moradores do município a procurar moradias em 
outros, afetando inteiramente seus cenários e necessidades habitacionais. 

As estratégias adotadas nos PLHIS que visam equacionar o problema habitacional 
em um único município metropolitano estão fadadas à frustração de seus gesto-
res, posto que a prefeitura local não tem qualquer controle sobre os efeitos das 
políticas adotadas em um ou mais de seus municípios vizinhos. 

Embora todo município brasileiro, para aderir ao Sistema Nacional de Habita-
ção, seja obrigado a elaborar seu plano local de habitação (por exigência da Lei 
11.124/05), a efetividade desse plano no equacionamento das necessidades habi-
tacionais de um município metropolitano é muito reduzida, limitando-se à iden-
tificação e programação da urbanização de assentamentos precários e à localiza-
ção de áreas para produção de unidades habitacionais, sem conseguir traçar uma 
estratégia eficaz no sentido de dar conta, de fato, do seu problema habitacional. 
Na verdade, trata-se de uma questão habitacional que ultrapassa seus limites ter-
ritoriais. 

Nota-se que as exigências estabelecidas na Lei 11.124/05 criaram uma “camisa de 
força” para os entes federativos. As exigências da Lei, cujo sentido se justificava na 
concepção original de política habitacional proposta, tornaram-se inócuas com as 
alterações processadas nestes quase dez anos de implementação da PNH. No caso 
dos planos locais dos municípios metropolitanos, ainda que se mostrem excelen-
tes como ponto de partida para o planejamento habitacional da metrópole, são 
insuficientes para equacionar o problema.   

A dificuldade de equacionar o planejamento habitacional nas regiões metropoli-
tanas se soma ao fato de que o problema habitacional brasileiro está fortemente 
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concentrado nessas áreas, onde os programas habitacionais de âmbito nacional 
têm enfrentado enormes dificuldades. Verifica-se, por exemplo, que a distribuição 
regional das unidades financiadas por programas, como o Minha Casa Minha 
Vida, desfavorece enormemente os municípios situados nas Regiões Metropolita-
nas, os quais, em relação às necessidades habitacionais, são muito menos atendi-
dos que asoutras categorias de municípios. 

Estruturar uma estratégia consistente para equacionar o problema habitacional 
nas Regiões Metropolitanas, articulada com seu planejamento físico-territorial e 
envolvendo as dimensões fundiária, ambiental, urbana e social, é absolutamente 
fundamental para enfrentar, de modo sério, a questão habitacional no Brasil. Esse 
resultado jamais será obtido “costurando” planos municipais de habitação como 
uma colcha de retalhos, e sim com um planejamento de alcance metropolitano, 
solidamente constituído e articulado. 

Nessa perspectiva, é mister a revisão da Lei 11.124/05, de modo a tornar obriga-
tória a elaboração de planos integrados de habitação nas regiões metropolitanas. 
Essa proposta não desconsidera a importância dos PLHIS municipais, que podem 
constituir uma primeira etapa de formulação de um instrumento mais eficaz para 
equacionar o problema nessas regiões.   

São enormes as dificuldades para viabilizar a realização desses planos. A inexis-
tência de uma instância metropolitana, dificuldades políticas para a articulação 
intermunicipal mediante consórcios e a fragilidade do Estado em estabelecer uma 
gestão compartilhada com os municípios são obstáculos para a formulação do 
indispensável plano regional de habitação. Eis mais um dos grandes desafios a se-
rem enfrentados quando da necessária revisão da Política Nacional de Habitação. 
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Introdução

A construção do Plano Estadual de Habitação de São Paulo (PEH-SP 2011-2023) 
é resultado de longo processo de prática e de reflexão que, ao retomar a trajetória 
dos últimos 45 anos, reconhece o caráter multifacetado da política de produção 
de moradias sociais e seu legado à estrutura urbana das cidades paulistas e à qua-
lidade de vida das famílias de baixa renda.

Ponto inicial dessa trajetória, o período de atuação do Banco Nacional da Habi-
tação (BNH), entre 1967 e 1986, foi marcado pelo impulso ao desenvolvimento 
econômico com base no fomento à construção civil, impondo um modelo redutor 
da qualidade do projeto de moradia, segregador do ponto de vista de sua locali-
zação na malha urbana e insuficiente para atender as famílias pobres nas cidades 
e no campo. 

A par do papel de política de desenvolvimento econômico que o setor da Habita-
ção e Saneamento tem desempenhado, é todavia recente o reconhecimento pelo 
poder público de sua dimensão de política social. Como resultado da atuação dos 
movimentos pró-moradia em todo o Brasil, somente no ano 2000 foi inserido o 
direito à moradia no artigo 6º da Constituição Federal,1 atribuindo-se aos entes 
federados a obrigação de propiciar o acesso a esse novo direito social.

Outra dimensão da política habitacional consiste em seu papel decisivo e estru-
turador do desenvolvimento urbano regional e, consequentemente, da qualidade 
ambiental dos territórios. É nesse campo de ação que a decisão locacional da pro-
dução de bairros, loteamentos, condomínios, conjuntos e unidades habitacionais 
acaba por definir as dinâmicas de acesso a terra, serviços, equipamentos e mobi-

1. A Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada 12 anos após a Constituição 
Federal de 1988.



48

lidade espacial, cujos impactos têm – entre outros efeitos – pressionado os recur-
sos ambientais, degradado a qualidade de vida nas cidades e onerado as finanças 
públicas locais. 

Sob esse enfoque conceitual, o Plano Estadual avalia os principais impactos eco-
nômicos, sociais e ambientais que a política de desenvolvimento habitacional 
pode proporcionar sobre a rede urbana paulista (EMPLASA, 2011), contribuindo 
à mitigação das desigualdades regionais mediante a promoção do acesso à terra 
urbana regularizada, à moradia de qualidade e a uma cidade menos segregada 
social e espacialmente. 

Antecedentes paulistas

Em 1989, a reação do governo do Estado de São Paulo ao esvaziamento de fontes 
de financiamento para a habitação social do governo federal [BNH/Caixa Econô-
mica Federal (CAIXA)] foi absolutamente inovadora, baseada em um engenhoso 
pacto social: captação de recursos orçamentários estaduais, apoio ao setor produ-
tivo da construção civil e compromisso com as demandas dos movimentos sociais. 
Esse pacto tem por base a aprovação, pelo poder legislativo paulista, de Lei especí-
fica – ICMS-Habitação –,2 que consignou recursos especialmente para a produção 
de moradias durante os últimos 22 anos, e cuja perenidade tem permitido, com a 
contrapartida dos governos locais e a captação de recursos externos, a construção 
de cerca de 500 mil moradias com investimentos da ordem de R$27 bilhões.3 

A base operacional para a produção de moradias é delegada à Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), empresa estatal paulista, cujo 
papel de agente promotor e financeiro desde 1967, em atuação compartilhada 
com os 645 municípios paulistas, promoveu a construção desse expressivo parque 
domiciliar, distribuído em 4.000 conjuntos habitacionais, presentes em 95% dos 
municípios do Estado.4 

Esse legado urbano, complexo por sua heterogeneidade socioespacial e de formas 
de gestão, é responsável por parte considerável do estoque habitacional, sobretudo 

2. Lei Estadual nº 6.556, de 30 de novembro de 1989, que estabeleceu as diretrizes da política de subsídios da 
CDHU; e as Leis Estaduais nº 7.003, de 27 de dezembro de 1990, nº 7.646, de 26 de dezembro de 1991 e nº 
8.207, de 29 de dezembro de1992, que alocaram os recursos da majoração da alíquota do ICMS de 17 para 18%. 
Desde 1989 até os dias de hoje, anualmente, é aprovada uma Lei específica que amplia a captação de recursos, os 
quais são comprometidos com a política habitacional. Somente nos últimos três anos, o montante de recursos 
provenientes do Tesouro do Estado foi da ordem de R$1,2 bilhão/ano.
3. Período de 1990 a 2012: valores atualizados monetariamente, até janeiro de 2013.
4. Disponível em http://www.cdhu.sp.gov.br/producao-new/producao-habitacional.asp
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dos pequenos e médios municípios paulistas. Promovido pelo governo do Esta-
do, o acesso das famílias de baixa renda ao financiamento da casa própria, por 
meio de subsídios (85% das famílias atendidas têm renda familiar até 3 salários 
mínimos), constitui um marco da política estadual, em oposição à escassez de fi-
nanciamentos federais para os segmentos de menor renda, observada até período 
recente.

Nessa perspectiva, à falta de um plano orientador regional e com a dificuldade em 
obter terrenos de baixo custo nas Regiões Metropolitanas, a Secretaria de Estado 
da Habitação e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – SH-
-CDHU – aplicam os recursos orçamentários predominantemente nos municí-
pios do interior, cuja contrapartida do poder local consiste na doação de terrenos 
e na realização de infraestrutura. Essa forma de ação caracteriza o modelo preva-
lente de provisão de moradias: loteamentos isolados da mancha urbana; estoque 
concentrado de moradias em cidades de pequeno porte; e limitações na resposta 
aos problemas de favelas e assentamentos precários nas grandes cidades.

A reversão parcial dessa tendência é observada somente a partir de 2003, com a 
priorização de atendimentos nas sedes regionais e Regiões Metropolitanas, com 
obras de apoio à intervenção em favelas e cortiços, além de ação conjunta do Es-
tado com os municípios para a regularização fundiária.

Iniciativa federal

O êxito de produção em massa de casas, orientada pela política paulista de habita-
ção social nos anos 1990, ao alavancar recursos para investimento na construção 
civil, fez com que outros Estados tentassem recorrer ao instrumento de política 
fiscal, de maneira semelhante aos termos da Lei nº 6.556, de 30 de novembro de 
1989, do ICMS paulista. Entretanto, nenhum outro Estado conseguiu firmar um 
pacto similar com os agentes sociais e econômicos locais.  

Não obstante, em 1990, um movimento nacional em favor de fontes de financia-
mento para a moradia, liderado pelos governos estaduais, propôs ao Congresso 
Nacional uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), de autoria do depu-
tado Ulysses Guimarães, destinando 2% do orçamento federal para Habitação 
e Saneamento. A iniciativa foi precursora do que hoje constitui, de forma mais 
abrangente, a PEC no258, apresentada em 27 de maio de 2008, conhecida como a 
PEC da Moradia Digna, que adiciona 1% dos orçamentos de Estados e municípios 
aos 2% da União destinados ao setor.
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Somente em 2003 é definida a estrutura jurídico-institucional da política brasilei-
ra de desenvolvimento urbano, resultado das mobilizações da sociedade civil, dos 
Estados, municípios, e da determinação do governo federal na criação do Minis-
tério das Cidades (2003), instalação do Conselho Nacional das Cidades (2004), 
elaboração da Política Nacional de Habitação (PNH) (2004) e promulgação da Lei 
nº 11.124, de 16 de junho de 2005,que institui o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS). 

Esse Sistema, acompanhado da criação do Fundo Nacional de Habitação de In-
teresse Social (FNHIS) e orientador da destinação de recursos do orçamento fe-
deral para o subsídio à produção de moradias, ainda que insuficiente diante das 
demandas nacionais nos primeiros anos de sua implementação, teve como prin-
cipal resultado alinhar os três níveis de governo, induzindo-os à implantação de 
instrumentos de planejamento e gestão para enfrentar o enorme déficit de mora-
dias existente. Baseado na concepção de um sistema ‘fundo a fundo’ com contra-
partidas locais, o sistema federal condiciona o aporte de recursos federais à im-
plantação de fundos, conselhos e Planos Locais de Habitação de Interesse Social 
(PLHIS), para harmonizar, priorizar e maximizar a aplicação dos investimentos. 
Trata-se, portanto, de um longo e salutar processo de gestão de política pública 
setorial que, em dezembro de 2012, encontra-se parcialmente instituído, com vá-
rios conselhos e fundos locais institucionalizados, ainda que seu funcionamento 
efetivo esteja em fase de implantação.

Perspectivas para o Plano Estadual

São Paulo cumpriu sua agenda setorial com a adesão do Estado ao SNHIS em 2007 
e, logo após, a promulgação de Legislação específica. A Lei Estadual nº 12.801, de 
15 de janeiro de 2008, e o Decreto nº 53.823, de 15 de dezembro de 2008, inova-
ram na proposição dos instrumentos de política pública ao criarem o Conselho 
Estadual de Habitação (CEH), com participação dos segmentos do poder público 
e da sociedade civil, o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS) e 
seu Conselho Gestor, com a função essencial de receptor dos recursos de subsídio, 
e o Fundo Garantidor Habitacional (FGH) e respectivo Conselho Gestor, com o 
objetivo de angariar recursos da iniciativa privada, concedendo aval e garantia de 
crédito às famílias de menor renda.

5. O Plano Nacional de Habitação 2009-2023 foi elaborado pelo Ministério das Cidades com base nos dados 
da Fundação João Pinheiro e Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR/UFMG) (2006).
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Em 2008, o Ministério das Cidades estabeleceu os princípios e diretrizes do 1º 
Plano Nacional de Habitação (PlanHab)5 e apresentou o Programa ‘Minha Casa 
Minha Vida’, que aporta significativos recursos federais tanto para o financiamen-
to quanto para o subsídio à construção de moradias com a participação direta do 
setor privado. 

Em 2006, São Paulo já realizara o primeiro Plano Estadual de Desenvolvimento 
Habitacional (PEDH 2007-2020),6 importante insumo aos estudos para o proces-
so de discussão do Plano Estadual de Habitação 2011-2023,7 recentemente finali-
zado. Nos últimos anos, encontros nacionais de Companhias de Habitação Popu-
lar (Cohab) e agentes públicos de habitação suscitaram várias questões quanto ao 
papel efetivo dos planos estaduais e regionais na interlocução com o planejamento 
municipal, com destaque para a afirmação do papel das entidades públicas esta-
duais no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS –, qual seja: 
a orientação para a aplicação dos recursos regionalmente; o fortalecimento de seu 
papel como agente técnico; a promoção direta de moradias; o co-financiamento 
de operações; o incentivo às medidas de regularização fundiária; o fomento às 
inovações tecnológicas; e outras atribuições. 

A presente reflexão sobre o Estado de São Paulo, além de sintetizar os dados regio-
nais relativos à política de habitação social, pretende demonstrar a oportunidade 
que o plano setorial de desenvolvimento habitacional representa no estímulo à 
reconstrução sustentável das nossas cidades.

O presente capítulo busca realçar o conjunto de instrumentos que o governo do 
Estado de São Paulo coloca à disposição dos municípios para o fortalecimento 
institucional e a integração de informações e estratégias de ação, tendo como 
meta propiciar, em futuro próximo, a desejada gestão compartilhada da política 
de desenvolvimento urbano e regional no campo da Habitação.

O Plano Estadual como reconhecimento das diferenças regionais

O percurso metodológico para a definição das estimativas das necessidades ha-
bitacionais no Estado de São Paulo foi marcado pela oportunidade dos dados le-

6. O Plano Estadual de Desenvolvimento Habitacional – PEDH 2007-2020 – foi elaborado a partir de 
metodologia própria, desenvolvida pela SH-CDHU em colaboração com a Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Fundação SEADE).
7. O Plano Estadual de Desenvolvimento Habitacional 2011-2023 foi debatido e aprovado pelo Conselho Estadual 
de Habitação no início de 2012. O Plano segue a metodologia do Ministério das Cidades e contou com estudos e 
insumos de parceria com a Fundação SEADE, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (Emplasa) e 
Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (CEPAM) da Fundação Prefeito Faria Lima.
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vantados pela Pesquisa de Condições de Vida (PCV), realizada pela Fundação 
SEADE nos anos de 1998 e 2006.

Essa opção, em detrimento das possibilidades oferecidas pelas bases de dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos e 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – e das estimativas feitas 
pela Fundação João Pinheiro (FJP, 2008),8 decorre do fato de a PCV permitir a 
construção de componentes das necessidades habitacionais que melhor espelham 
a heterogeneidade dessas carências e o grau de gravidade de que se revestem.9 
Com isso, procura-se atender, de maneira mais abrangente e com maior proprie-
dade, o desafio de formular diretrizes, linhas de ação e programas a partir do 
diagnóstico das condições de moradia no Estado.

Para construir uma metodologia de estimativa de necessidades habitacionais, o 
Plano Estadual adota a distinção entre déficit habitacional, quando os problemas 
são de tal magnitude que requerem a substituição do domicilio, e inadequação 
habitacional, quando os problemas podem ser solucionados mediante ações alter-
nativas à substituição da unidade habitacional, por meio de reformas, ampliações 
ou outras melhorias (FSEADE, 2010, p.13).

O estoque de domicílios paulista era da ordem de 11,9 milhões de residências à 
época da PCV (FSEADE, 2006). Dessas residências, 1,2 milhão encontra-se em 
situação de déficit e 2,7 milhões em situação de inadequação habitacional, o que 
representa praticamente 1/3 do parque residencial do Estado de São Paulo (Figura 
1). 

Os componentes dessa estimativa foram agrupados e hierarquizados para análise 
e enquadramento segundo um método de ‘problemas em cascata’, eleitos a partir 
de uma escala de gravidade de carências habitacionais que vai do déficit até a ina-
dequação habitacional, a saber: barracos isolados ou em favelas; áreas sob risco de 
desmoronamento e de enchentes; moradia de alvenaria em favela e cortiço; mora-
dia com espaço interno insuficiente; moradia com congestionamento domiciliar; 
moradia com infraestrutura insuficiente; moradia sem documentação de posse; e 
moradia alugada, com renda domiciliar inferior a 3 salários mínimos. As demais 

8. A metodologia da Fundação João Pinheiro para o cálculo do déficit habitacional brasileiro teve papel decisivo 
na elaboração do Plano Nacional de Habitação e seu rebatimento nas regiões e municípios brasileiros.
9. A metodologia de estimação das necessidades habitacionais proposta pela Fundação João Pinheiro, com 
base nos Censos e PNAD, permite a comparabilidade de resultados para Estados, Regiões Metropolitanas e 
municípios brasileiros, constituindo importante ferramenta para o planejamento das políticas federais. Contudo, 
as informações que qualificam o parque domiciliar são mais limitadas quando comparadas às informações 
da PCV da Fundação SEADE, verificando-se, por exemplo, a ausência de domicílios em favela e cortiços, 
fundamentais para caracterizar o componente de inadequação. 
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situações que não se enquadram nessas carências configuram os domicílios ade-
quados. 

Adota-se o componente de ‘déficit ampliado’, conforme apresentado na Figura 
1, para uma melhor estimativa das moradias que necessitam ser substituídas em 
função da operacionalização do conceito de necessidades habitacionais.

Figura 1 –  Composição das necessidades habitacionais no Estado de São Paulo

Fonte: Elaboração da SH-CDHU com base nos dados da Fundação SEADE, 2009

Para tanto, ao déficit habitacional, tal como calculado pela Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados (Fundação SEADE) – que identificou as moradias cuja 
substituição é inequívoca –, foi acrescida uma parcela dos domicílios inicialmente 
classificados na inadequação. A análise das carências combinadas em um mesmo 
domicílio, sob a ótica da ação corretiva para sua solução, identificou situações em 
que o acúmulo dessas carências justificava a substituição por um domicílio novo e 
adequado. Também foram transferidos para o déficit parte dos domicílios inade-
quados em assentamentos precários, tendo como pressuposto que os projetos de 
requalificação desses assentamentos requerem a liberação de áreas ocupadas para 
implantação de melhorias urbanas. Outrossim, foi considerada a necessidade de 
desadensamento dos cortiços e sua adequação. Os critérios para a transferência, 
em cada caso, tiveram como referencial a experiência acumulada dos gestores 
públicos na área habitacional.

Um retrato sucinto dos dados sociodemográficos dos domicílios em situações de 
déficit e inadequação evidencia a maior vulnerabilidade das famílias nessas con-
dições, em função dos arranjos familiares, renda e estratégias de sobrevivência nas 
cidades: relevância de mulheres chefes de família e casais jovens; maior taxa de 
desemprego; menor incidência de empregos com carteira assinada; importância 
dos programas de transferência de renda; familiar dependente do chefe; patama-
res menores de renda familiar; e outros. 

É importante registrar que (i) somente 30% das famílias em situação de déficit 
declaram ter recursos para pagamento das contas de água, luz, gás e telefone, que 
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(ii) 33% não têm acesso à pavimentação, guias e sarjetas e 20% não dispõem de 
iluminação pública, e que (iii) apenas 2,5% dessas famílias escolheram onde mo-
rar em função da oferta de transportes e serviços (FSEADE, 2010, p.36).

Conclui-se, desse extenso diagnóstico, que a moradia precária não é uma opção 
transitória e sim resultante do processo de exclusão urbana, social e ambiental a 
ser enfrentado por políticas públicas abrangentes.

Para a distribuição espacial das necessidades habitacionais, lança-se mão da re-
gionalização em compartimentos da PCV (FSEADE, 2006), cujos agrupamentos 
permitem visualizar as Regiões Administrativas e as Regiões Metropolitanas do 
Estado (Figura 2).

Figura 2 –  Necessidades habitacionais – participação percentual do déficit e 
inadequação – segundo agrupamentos adotados na Pesquisa de Condições de 

Vida (PCV) no stado de São Paulo

Fonte: Elaboração da SH-CDHU com base nos dados da Fundação SEADE, 2009.

É evidente que a concentração espacial das necessidades habitacionais reproduz 
os fenômenos de atração demográfica e desenvolvimento do polo dinâmico da 
economia paulista no complexo macrometropolitano de São Paulo, Baixada San-
tista, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral Norte: 75% do déficit e 76% da inade-
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quação estão ali localizados. A Região Metropolitana de São Paulo, isoladamente, 
responde por quase 60% de todo o problema habitacional do Estado.

Em termos relativos, a Região Metropolitana da Baixada Santista apresenta o 
maior número de domicílios em déficit no Estado (9,9%), em virtude do aumento 
das taxas de crescimento demográfico, escassez de áreas aptas para habitação e 
grande vulnerabilidade ambiental. A Região Metropolitana de São Paulo concen-
tra o maior número de domicílios inadequados com espaço urbano insuficiente 
(14,4%), fato que revela a tendência de ocupação adensada das favelas e unidades 
improvisadas em loteamentos irregulares. Destaca-se também a Região Adminis-
trativa de Registro, no Vale do Ribeira, com índices elevados de déficit habitacio-
nal (6,2%) e a segunda maior taxa de domicílios inadequados (32%), em virtude 
tanto do espaço exíguo da unidade como da carência de redes de infraestrutura 
(FSEADE, 2010).

As demais Regiões Administrativas do oeste e norte do Estado, incluindo a Região 
do Vale do Paraíba, apresentam, em conjunto, situação mais favorável do ponto de 
vista de necessidades habitacionais. Contudo, ao se examinar as diferentes dinâ-
micas microrregionais e os problemas específicos da incidência das favelas e áreas 
de risco, ressaltam-se diferenças notáveis entre os municípios, que deverão ser 
levadas em conta pelo Plano Estadual de Habitação. 

Como citado, na falta de dados censitários confiáveis sobre as aglomerações sub-
normais e sobre as áreas de risco no território paulista, a SH-CDHU encomen-
dou a Pesquisa Municipal Unificada, PMU-Habitação, realizada pela Fundação 
SEADE em maio de 2010, cujos dados estão disponíveis a todos os municípios e 
podem ser monitorados nos PLHIS.10

A estatística apresentada sobre áreas de risco e favelas para todo o Estado de São 
Paulo é inédita e revela que o fenômeno é muito mais expressivo, quantitativamen-
te, e mais generalizado no território do que se previa. As figuras 3 e 4 permitem 
visualizar a incidência de áreas de risco e favelas por município, respectivamente. 

Em relação a áreas de risco, 232 municípios do Estado (36% do total) declaram 
ter áreas de risco com cerca de 174.000 domicílios (1,5% do total). O problema 
envolve situações complexas, associadas ou não aos assentamentos subnormais. 
Os dados são compatíveis com outros levantamentos, feitos pela Defesa Civil do 
Estado.11 

10. Disponíveis em http://www.habitacao.sp.gov.br/secretariahabitacao/pehsp/publicacoes.aspx
11. Levantamentos do governo do Estado realizados entre 2004 e 2008, por meio do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e Instituto Geológico (IG), mapearam ocorrências de risco de níveis 3 e 4 (alto e muito alto) 
em 65 municípios, com cerca de 80 mil moradias. O Decreto Estadual nº 57.512/2011 instituiu o Programa 
Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos Geológicos, que congrega todos os agentes 
públicos responsáveis em torno a uma agenda de ação.
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A Figura 3 mostra, nitidamente, a concentração das áreas de risco nas regiões 
ambientalmente frágeis da Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Vale do Paraíba, 
Vale do Ribeira e Baixada Santista, entorno de São Paulo e Campinas.

Figura 3 –  Incidência de áreas de risco no Estado de São Paulo de acordo 
com a Pesquisa Municipal Unificada – PMU-Habitação

Número de domicílios em risco sobre total de domicílios do município, segundo 
Macrocompartimento Habitacional

Fonte: Fundação SEADE/Instituto Geológico (riscos3 e 4) e SH-CDHU, 2010.

Quanto às favelas, o fenômeno está mais concentrado no território, sendo decla-
rada sua existência por 133 municípios paulistas (21% do total), apresentando 
uma incidência cinco vezes maior, com cerca de 830.000 domicílios (7% do total). 

A Figura 4 evidencia a concentração de favelas nos municípios das Regiões Me-
tropolitanas, nos vetores de expansão ao longo de rodovias ao norte e a leste, com 
forte presença em São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte. Associam-se ao 
fenômeno de aglomerados subnormais os efeitos das áreas de risco, na maioria 
das vezes em encostas ou áreas sujeitas a enchentes.
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Figura 4 – Incidência de favelas no Estado de São Paulo de acordo com a 
Pesquisa Municipal Unificada – PMU-Habitação

Número de domicílios em favelas sobre total de domicílios do município, segundo 
Macrocompartimento Habitacional

Fonte: Fundação SEADE e SH-CDHU, 2010.

O Relatório do Censo 2010, baseado em metodologia específica, divulgou resul-
tados recentes sobre domicílios em aglomerados subnormais (Tabela 1). Esses 
resultados apontam convergência entre seus montantes globais e o levantamento 
realizado pela Fundação SEADE na PMU-Habitação 2010. São 728 mil domicí-
lios em aglomerações subnormais, fortemente concentrados nas quatro Regiões 
Metropolitanas do Estado, que exigem uma avaliação detalhada na escala local 
para referendar o grau de precariedade habitacional, visto que para alguns mu-
nicípios, notadamente problemáticos, o Censo não registra a incidência desses 
aglomerados.
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Tabela 1 – Domicílios particulares em aglomerados subnormais no Estado de 
São Paulo, nas Regiões Metropolitanas (RM) e no Brasil, em 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

Outro dado que o Plano Estadual de Habitação visa monitorar é a carência habi-
tacional das cidades paulistas, expressa no número de domicílios em situação de 
irregularidade urbanística e fundiária, fenômeno que contribui para a precariza-
ção do desenvolvimento urbano e socioeconômico das famílias de menor renda. 
Em 2007, por iniciativa da Secretaria de Estado da Habitação, o Programa ‘Cidade 
Legal’, que funciona por adesão e conta com cerca de 430 prefeituras convenia-
das, promoveu a regularização de 11.000 núcleos habitacionais com cerca de 2,2 
milhões de domicílios, o que representa 18% do total do parque residencial do 
Estado. 

De posse dessas informações quantitativas e qualitativas sobre as necessidades ha-
bitacionais, o Plano Estadual de Habitação de São Paulo pretende dar uma contri-
buição metodológica ao apresentar uma tipologia dos municípios paulistas para 
efeito de análise socioespacial e orientaçãodas políticas públicas de habitação. Em 
2009, com esse propósito, a Fundação SEADE desenvolveu uma metodologia las-
treada na tipologia das necessidades habitacionais, contemplando três dimensões: 
sociodemográfica, habitacional e econômica, esta última com base na tipologia 
do Produto Interno Bruto (PIB) municipal elaborada em 2006. A combinação de 
análises fatoriais resultou na tipificação dos municípios paulistas em cinco grupos 
– de A a E –, como se pode observar na Tabela 2 e na Figura 5.
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Tabela 2 – Tipologias habitacionais dos municípios do Estado de São Paulo. 
Brasil, 2006

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

Figura 5 – Tipologias habitacionais dos municípios do Estado de São Paulo

Fonte: Elaboração da SH-CDHU com base nos dados da Fundação SEADE, 2009
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A principal vantagem dessa tipologia de municípios é a de proporcionar uma aná-
lise comparada da situação dos municípios nas dimensões acima mencionadas, 
classificando-os em grupos de padrões semelhantes quanto ao grau e complexi-
dade dos problemas habitacionais e aos fatores que possam vir a agravá-los, de-
correntes do dinamismo econômico e demográfico. Por sua simplicidade, essa 
tipologia tem-se mostrado de fácil aplicabilidade, seja na orientação de análises 
inter-regionais, seja no desenho de diretrizes para a oferta de moradias aos muni-
cípios que demandam recursos estaduais.

É de grande relevância a construção desses indicadores de base municipal. Eles 
fornecem subsídios importantes para o aprimoramento do conhecimento das ne-
cessidades habitacionais, impulsionando um diálogo que qualifica a relação entre 
o Estado e o poder local.

A tentativa de regionalização: os Macrocompartimentos Habitacionais

Na perspectiva de adotar uma escala regional para a análise das necessidades ha-
bitacionais, a Fundação SEADE e a SH-CDHU propõem uma nova segmentação 
da rede urbana paulista, orientada pela prevalência das tipologias de municípios 
mencionadas.

Segundo análise feita por Maleronka (2010), que compara os resultados das duas 
regionalizações adotadas pelo Plano Estadual de Habitação, a divisão do Estado 
em Macrocompartimentos Habitacionais (Figura 6) mostra-se mais adequada 
como recorte analítico para fins de orientação da política de desenvolvimento ha-
bitacional, uma vez que agrega questões de desenvolvimento urbano e de condi-
ções de moradia imbuídas de problemáticas convergentes, ressalvada a necessida-
de de as unidades das Regiões Metropolitanas serem tratadas separadamente, de 
acordo com o porte e especificidade de seus problemas habitacionais e urbanos.
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Figura 6 – Os Macrocompartimentos Habitacionais no Estado de São Paulo

Fonte: Elaboração da SH-CDHU com base nos dados da Fundação SEADE, 2009.

O Plano Estadual de Habitação como leitura das tendências de ocupação do 
território 

A elaboração do Plano Estadual de Habitação prevê, como um de seus desafios 
primordiais, a constituição de uma base de instrumentos para a gestão integrada 
deinformações e estratégias de ação que propiciem a articulação das ações de ha-
bitação no território paulista. 

A questão do território evidencia-se como condição essencial para estabelecer as 
possibilidades de diálogo dos planos habitacionais dos municípios entre si, e do 
planejamento habitacional com outros planos setoriais de investimentos. O ter-
ritório também se configura como elemento imprescindível para a interlocução 
com as políticas de desenvolvimento urbano e regional.

Enfrentar esse desafio presume, nos passos iniciais, o reconhecimento das expres-
sivas lacunas restritivas à própria articulação federativa das ações públicas em 
habitação social, questão que é potencializada quando se consideram as interfaces 
dessas ações com as demais políticas públicas e as deficiências de sua integração 
nos diversos níveis de governo.
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Dadas as diferenças estruturais entre as realidades habitacionais identificadas no 
território paulista – marcadas por condições urbanas e ambientais diferenciadas, 
e pela especificidade dos problemas e necessidades habitacionais –, a elaboração 
do Plano Estadual de Habitação encontra-se diante das dificuldades de obter a 
espacialização das informações de oferta habitacional e, com isso, proceder a uma 
análise capaz de evidenciar as limitações e condicionantes dessa oferta no terri-
tório paulista.

Oferta habitacional e território

Em que pesem os vultosos investimentos realizados pela União e pelo Estado de 
São Paulo em habitação, ao longo das últimas décadas, a que se somam interven-
ções marcantes de alguns municípios, especialmente São Paulo, a avaliação da 
oferta habitacional pública – consolidada e espacializada – carece de instrumen-
tos abrangentes e acessíveis. 

A verificação dos impactos e benefícios da oferta pública de moradia no território 
tropeça em uma infinidade de fatores limitantes: critérios de aferição diferencia-
dos entre os atores e instâncias de governo; dificuldades de mensuração – quanti-
tativa e qualitativa – de atendimentos nas ações de urbanização de assentamentos, 
regularizações e melhorias; combinação de aportes de recursos e meios para os 
mesmos empreendimentos, com dificuldades de identificação das sobreposições 
nos controles de cada instância (à exceção do município de São Paulo, para o qual 
foi feito importante esforço conjunto de desagregação e consolidação de informa-
ções de atendimentos); e ainda, a ausência de bases georreferenciadas integradas, 
para a consolidação e análise dos resultados dos investimentos. 

Essas lacunas e fatores limitantes restringem, especialmente, a leitura e análise no 
âmbito regional, uma vez que as bases municipais encontram-se fragmentadas e 
a União trabalha, o mais das vezes, apenas com análises na escala da distribuição 
macrorregional da oferta. Assim, a contingência do Plano Estadual de Habitação 
foi a de fundamentar sua análise territorial da oferta de moradias na consolida-
ção da produção estadual (SH-CDHU) e estabelecer um processo de interlocução 
com o Plano Municipal de Habitação de São Paulo, objeto de publicação recente 
(SÃO PAULO, 2012).12

12. A consolidação da oferta habitacional no município de São Paulo foi elaborada em processo de trabalho 
conjunto com a equipe do Plano Municipal de Habitação, buscando a compatibilização das ofertas de habitação 
resultantes de aplicação de recursos das três instâncias de governo. O mesmo processo de compatibilização foi 
adotado para a estimativa das necessidades habitacionais.
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A par dos expressivos investimentos já realizados nos municípios e regiões que 
apresentam as mais significativas carências de moradia, como é o caso das Regiões 
Metropolitanas de São Paulo eda Baixada Santista, o peso relativo dessas ações 
ainda tem muito menor representatividade nesses territórios do que nos peque-
nos municípios e regiões menos dinâmicas para o desenvolvimento estadual.

A taxa de atendimento habitacional – proporção de unidades produzidas pela SH-
-CDHU em relação ao total de domicílios – por município e sua distribuição no 
território paulista é eloquente na indicação de lacunas e desafios para o aprimo-
ramento das ações e para o desenvolvimento habitacional sustentável, conforme 
indica a Figura 7.

Mesmo que não tenha sido possível contar com um mapeamento similar que con-
solidasse o impacto das ações de responsabilidade de todos os atores públicos 
promotores de moradia social no território paulista, os dados verificados nas afe-
rições parciais indicam que o comportamento tende a ser bastante similar.

Figura 7 – Taxa de atendimento habitacional pela Secretaria de Estado da 
Habitação - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SH-CDHU), 

por município e macrocompartimentos regionais, no Estado de São Paulo

Participação do número de unidades habitacionais entregues pela SH-CDHU entre 
1967 e 2011 sobre o total de domicílios ocupados no município,  

de acordo com o Censo 2010

Fonte: SH-CDHU, 2011.
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Ao cruzar esses resultados com os indicadores de distribuição regional de neces-
sidades habitacionais à luz da tipologia de municípios (figuras 2 e 5), evidencia-se 
a assimetria no atendimento aos territórios sob maior pressão de ocupação, tam-
bém situados em regiões sob demanda de ‘atenção’ em função de fatores ambien-
tais e de carências urbanas: as Regiões Metropolitanas e seu entorno. 

Compartimentos territoriais e habitação nas metrópoles

Nesse panorama, com a clareza de que a efetividade na alocação de recursos pú-
blicos nas regiões mais críticas demanda ‘olhar para dentro’ dos territórios das 
metrópoles, uma das vertentes de análise consiste no desencadeamento de um 
processo de qualificação e avaliação das potencialidades e vulnerabilidades dos 
territórios metropolitanos para a implantação de moradia social integrada na ma-
lha urbana. 

Assim, mediante a parceria SH-CDHU e Emplasa, deflagra-se o desenvolvimen-
to de instrumentos de análise inter-regional e territorial, que se somam à visão 
dos macrocompartimentos regionais e à tipologia de municípios para servirem 
de base ao planejamento habitacional em territórios complexos. São concebidos 
e delimitados compartimentos diferenciados para ação habitacional de interesse 
social nas três Regiões Metropolitanas existentes até 2011: São Paulo, Campinas e 
Baixada Santista (Figura 8).

A metodologia adotada combina a identificação, cruzamento e avaliação de infor-
mações organizadas em duas matrizes: 

1. Sistema físico-ambiental (aptidão física do território para assentamentos urba-
nos) e sistema de regulação do território (Planos Diretores Municipais, Lei de 
Proteção aos Mananciais, Zoneamento Ecológico-Econômico, etc.); e

2. Sistema urbano (dimensões sociodemográficas, de atendimento por infraes-
trutura e serviços públicos e de evolução e padrões de uso do solo) e sistema 
habitacional (assentamentos precários/risco; implantação de empreendimen-
tos habitacionais de interesse social/produção pública; Zonas Especiais de Inte-
resse Social (ZEIS), áreas de operações urbanas e vazios urbanos).
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Figura 8 – Compartimentos diferenciados para ação habitacional de interesse 
social nas Regiões Metropolitanas de Campinas, São Paulo e Baixada Santista

Fonte: Emplasa, 2009..

Os compartimentos resultantes, agregados em categorias orientadoras da ação ha-
bitacional, servem como referência regional para as ações habitacionais de todas 
as esferas públicas e, mediante detalhamentos a serem construídos com os muni-
cípios e regiões, podem orientar a proposição de estratégias específicas a serem 
implementadas de forma direta e/ou em parceria com a sociedade civil e agentes 
privados. São eles:13 

a) Compartimentos Adequados à implantação de moradias em função de sua 
qualificação favorável, com base nas variáveis definidas para avaliação da ca-
pacidade de suporte dos sistemas físico-ambiental, de regulação do território, 
urbano e habitacional. A despeito da adequação ao uso por moradia, a implan-
tação de habitação social nesses compartimentos enfrenta desafios marcantes 
como a valorização imobiliária e a atuação em áreas urbanas consolidadas ou 
em processo de deterioração e transição de usos.

13. Tanto essa delimitação como as bases de informações espacializadas que lhe deram origem estão disponíveis 
aos municípios e ao público geral no sítio eletrônico http://www.emplasageo.sp.gov.br/cdhu
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Representam, no total, 18% do território das 3 regiões metropolitanas e têm 
como diretrizes o adensamento urbano, a vinculação a ações de requalificação 
do parque construído/retrofit, e o fomento à aplicação dos instrumentos de 
gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade, em ações articuladas às políti-
cas de desenvolvimento urbano municipal e regional. 

b) Compartimentos Adequados com Restrições, caracterizados pela incidência 
de limitações à ocupação urbana intensiva e/ou que apresentam deficiências na 
implantação de infraestrutura e serviços, correspondem a porções do território 
onde a implantação de programas e projetos habitacionais deve seguir padrões 
específicos e estar associada a outras ações de regularização, urbanização e de-
senvolvimento urbano e recuperação ambiental.

Representam, no total, 21% do território das 3 regiões metropolitanas e têm 
como diretrizes a vinculação a ações de recuperação urbana e ambiental, à im-
plantação de infraestrutura e serviços e articulação com a política de desenvol-
vimento urbano e regularização fundiária.

c) Compartimentos Restritivos à implantação de programas e projetos de mo-
radia social, devido à sua fragilidade em relação ao sistema físico-ambiental e/
ou seu comprometimento com usos não urbanos/de suporte ao urbano, cuja 
preservação e recuperação é fundamental para o equilíbrio ambiental da região.

Representam, no total, 61% do território das 3 regiões metropolitanas e têm 
como diretriz principal a recuperação do passivo de áreas degradadas, o que 
demanda o alinhamento entre a política de desenvolvimento habitacional e as 
políticas ambientais e a promoção de ações de reassentamento habitacional.

d) Compartimentos Especiais, que se superpõem aos anteriores qualificando-os 
em função de riscos e oportunidades, e incluem: áreas destinadas para HIS pela 
Legislação Municipal/ZEIS; áreas de operações urbanas; áreas de risco/áreas 
de proteção e recuperação de mananciais; vazios urbanos em compartimentos 
adequados; e produção pública de HIS.

O mapeamento dessa análise territorial das Regiões Metropolitanas com foco na 
orientação da política de desenvolvimento habitacional, se por um lado evidencia 
carência de compartimentos adequados em todas as regiões, por outro lado, in-
dica as condições diferenciadas de cada região, com destaque para o peso relativo 
– bastante significativo – de compartimentos mais restritivos na Região Metropo-
litana da Baixada Santista (onde configuram cerca de 86% do território regional) 
e menor incidência proporcional na região de Campinas.

Tal quadro é agravado, no caso da Região Metropolitana de São Paulo, pela baixa 
incidência de vazios urbanos em compartimentos adequados, que representam, 
tão somente, cerca de 1% do território da metrópole paulistana, em contraposição 
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às cifras de cerca de 5% nas duas outras regiões, ressaltando-se que (para todos 
os casos) se trata de uma indicação preliminar, cabendo o desenvolvimento de 
futuros estudos, mais específicos, que considerem as condições fundiárias, de lo-
calização e potencialidades de uso. 

As constatações apenas reforçam a indicação, já evidenciada em múltiplos fóruns 
sobre esse tema, da imprescindível vinculação da política de desenvolvimento ha-
bitacional às políticas e instrumentos de gestão urbana e do território, de compe-
tência – primordialmente  – do poder local.

Mesmo que em graus diferenciados segundo cada Região Metropolitana e as de-
mais regiões do Estado, são todavia muito pouco expressivos os impactos territo-
riais da implantação de instrumentos urbanísticos de gestão do território, associa-
dos ao planejamento do desenvolvimento habitacional, que semostrem capazes de 
favorecer a promoção de moradia social.

Outra questão que a análise territorial evidencia é a do cinturão periférico, mais 
marcado nas Regiões Metropolitanas de Campinas e São Paulo e cujo padrão 
se reproduz em ritmo acelerado, em todo o Estado. Esse cinturão das periferias 
urbanas, formado pela mescla de assentamentos precários, produção pública de 
moradia e ZEIS, reflete o padrão precário e excludente de urbanização a que se 
amalgama a habitação da população de baixa renda. 

Em contraponto a essa questão, na medida em que se identifiquem os impactos 
dos investimentos estruturadores do território nesses compartimentos, é possível 
desenhar áreas estratégicas de desenvolvimento urbano e regional e propor para 
debate, nos fóruns metropolitanos, concepções de novas estratégias de desenvol-
vimento habitacional.

Instrumentos da política urbana – gestão do território e habitação

As figuras 9, 10 e 11baseiam-se no indicador de pró-atividade municipal em habi-
tação, criado para medir o grau de atuação dos municípios sobre seus problemas 
habitacionais. Útil na orientação de programas de assistência técnica e desenvol-
vimento institucional, o indicador correlaciona carências habitacionais e iniciati-
vas do poder local. Municípios-sede de regiões e com urbanização acelerada ao 
logo dos eixos viários sobressaem como os mais pró-ativos.

Contudo, nos últimos anos, um número expressivo de municípios situados em 
áreas de influência desses vetores de crescimento não têm contado com qualquer 
iniciativa da gestão local nesse sentido, a despeito de registrarem problemas como 
a existência de áreas de risco e a presença de favelas.
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A PMU-Habitação 2010 levantou a situação de implantação dos instrumentos 
urbanísticos previstos no ‘Estatuto da Cidade’ (Figura 10). A espacialização dos 
resultados indica um claro desafio ao aperfeiçoamento institucional da gestão lo-
cal no campo do desenvolvimento urbano e habitacional.

Se há um número razoável de municípios que declaram ter Planos Diretores re-
gulamentados, com maior concentração nas áreas metropolitanas, o mesmo não 
ocorre em relação à delimitação efetiva do instrumento das ZEIS (Figura 11) e de 
outros, como o direito de preempção e o Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU – progressivo, que poderiam alavancar a disponibilização de áreas e imóveis 
para moradia social.

Figura 9 – Municípios segundo o indicador de pró-atividade municipal em 
habitação no Estado de São Paulo

Fonte: Elaboração da SH-CDHU com base nos dados da Fundação SEADE, 2011.
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Figura 10 – Municípios com Planos Diretores regulamentados segundo o 
indicador de pró-atividade municipal em habitação no Estado de São Paulo

Fonte: Elaboração da SH-CDHU com base nos dados da Fundação SEADE, 2011.

Figura 11 – Municípios com Planos Diretores regulamentados e Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS) delimitadas segundo o indicador de pró-

atividade municipal em habitação no Estado de São Paulo

Fonte: Elaboração da SH-CDHU com base nos dados da Fundação SEADE, 2011.



70

Análises mais detalhadas sobre o tema decorrerão da sistematização dos Planos 
Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS –, em grande parte concluídos 
no mês de dezembro de 2012.

O Plano Estadual como um guia orientador de ações e programas estratégicos: a 
matriz de prioridades regionais

A matriz de prioridades regionais do Plano Estadual de Habitação (Figura 12), 
apresentada aos gestores públicos dos municípios paulistas no final de 2010, re-
presenta a síntese das diretrizes estabelecidas para a política de desenvolvimentos 
habitacional. Ancorada na metodologia do diagnóstico de necessidades e da ti-
pologia de municípios, a matriz relaciona as ações e programas habitacionais aos 
macrocompartimentos regionais.

Figura 12 – Matriz de prioridades regionais – macrocompartimentos, linhas 
de ação e programas habitacionais – no Estado de São Paulo

Fonte: Plano Estadual de Habitação de São Paulo 2011/2023.



71

As linhas programáticas desenhadas para combater o passivo quantitativo e qua-
litativo de moradias sociais organizam-se em três grupos: 

a) Ações corretivas de recuperação urbana de assentamentos precários, requalifi-
cação urbana e habitacional e regularização fundiária;

b) Fomento e subsídioà provisão de moradias para construção e aquisição no 
mercado;

c) Capacitação e apoio técnico para o planejamento, prestação de serviços e for-
mação profissional em gestão pública.

Como estratégia de médio e longo prazo – até o ano de 2023 –, o Plano Estadual de 
Habitação projeta os recursos, ações institucionais e de gestão e metas físicas a se-
rem atingidas nos próximos três quadriênios (PPA: planos plurianuais) (Tabela 3).

Tabela 3 – Linhas programáticas, metas físicas e recursos estimados pelo Pla-
no Estadual de Habitação 2011-2023 para o Estado de São Paulo. Brasil, 2010

* O total de domicílios não inclui os beneficiados por regularização fundiária.
Fonte: Plano Estadual de Habitação de São Paulo 2011/2023.

Estima-se a necessidade de investimentos da ordem de R$10 bilhões ao ano, con-
centrados em projetos de recuperação urbana que devem atender 1,3 milhão de 
famílias e atenuar a pressão da demanda habitacional sobre a expansão de favelas, 
áreas de risco e cortiços. Construção de moradias e urbanização de favelas cons-
tituem o eixo dessa linha de ação.

A construção de 270 mil novas moradias destinadas a famílias mais vulneráveis, 
que vivem em imóveis congestionados e com espaço interno insuficiente, além 
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de atender a demanda de municípios com um parque construído precário, deve 
contribuir para a prevenção dos impactos em áreas sob influência de grandes in-
vestimentos de porte regional, comoa construção e/ou modernização de portos, 
rodovias e ferrovias, extração do combustível mineral do Pré-sal, edificação de 
presídios, usinas de álcool, etc. 

Projeta-se eliminar as situações de irregularidade fundiária para 2 milhões de do-
micílios e promover a reforma e melhoria de cerca de 720 mil domicílios, dimi-
nuindo os casos de inadequação habitacional. 

Na perspectiva de um cenário otimista de desenvolvimento da economia regio-
nal nos próximos 12 anos, as projeções feitas pelo Plano Estadual de Habitação 
encontram ressonância na direção e no ritmo atual de alocação de recursos fe-
derais, estaduais e de contrapartidas municipais. Desse modo, na esteira de um 
crescimento sustentado da economia paulista, seria exequível investir os recursos 
disponibilizados das atuais linhas de financiamento e de concessão de subsídios 
pelas três esferas de governo, para enfrentar, de maneira célere, o combate ao dé-
ficit e à inadequação habitacional.

Entretanto, sob uma perspectiva de gestão, pesam para os poderes públicos os 
imensos obstáculos no caminho por viabilizar a terra urbana regularizada, a exe-
cução e aprovação dos projetos, as licenças ambientais, os trâmites de licitação 
e construção das obras de engenharia civil, a disponibilização e funcionamento 
adequado das redes de infraestrutura urbana e equipamentos sociais, os sistemas 
de conectividade viária e de mobilidade espacial dos transportes de massa, além 
do aparato jurídico-administrativo para as fases de pós-obra e ações do trabalho 
social nos novos espaços de moradia. 

Eis, portanto, a importância estratégica do Plano Estadual de Habitação ao propor 
uma matriz de prioridades – a serem consideradas regionalmente –, buscando 
garantir a melhor adequação dos meios aos fins pretendidos, isto é, fomentando 
a capacidade institucional dos municípios, a mobilização das entidades da so-
ciedade civil e, principalmente, garantindo a aplicação perene dos recursos nos 
investimentos de desenvolvimento habitacional e urbano.

O Plano Estadual de Habitação como impulso ao planejamento estratégico metro-
politano: informações e instrumentos para o planejamento habitacional 

A dimensão metropolitana do Plano Estadual de Habitação constitui a escala ne-
cessária para os ajustes da política de desenvolvimento habitacional, ao buscar 
(i) a reversão da qualidade socioambiental da rede urbana metropolitana, (ii) a 
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implantação de bairros e moradias sustentáveis, (iii) a racionalização dos desloca-
mentos pendulares, (iv) a criação de oportunidades de emprego e renda conecta-
dos com a dinâmica regional, entre outros objetivos estratégicos. 

Assumida desde 2010, essa tarefa impõe novos padrões de governança metropo-
litana, de mobilização da sociedade e das instituições públicas para sua implanta-
ção mais efetiva. São as agências e conselhos metropolitanos das regiões de Cam-
pinas, da Baixada Santista e de São Paulo, além de inúmeros fóruns, consórcios, 
conselhos e colegiados que contam com a participação direta da sociedade civil.

Para dar materialidade ao equacionamento desses desafios, deve-se perseguir um 
processo continuado de planejamento e gestão, apoiado em uma rede de agentes 
públicos e da sociedade civil que promova o intercâmbio permanente e fomente a 
capacitação e articulação de ações.

O Plano Estadual de Habitação pode exercer um papel indutor nesse processo, ao 
incentivar a adoção de instrumentos e procedimentos técnicos que aproximem 
Estado, região e municípios. Com esse intuito, a nova fase executiva do Plano, 
conta com a iniciativa da Secretaria de Estadoda Habitação e da CDHU na co-
ordenação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e a 
Emplasa, do processo de elaboração e implementação de:

1. Sistema de Informações Habitacionais integrado com os municípios (SIHab-
-Município)14  e as regiões (SIHab-Metrópole), criando plataformas com dados 
georreferenciados, acessíveis a todos os atores envolvidos na política de habita-
ção e desenvolvimento urbano, em níveis de acesso pactuados, estabelecendo 
módulos integrados para compatibilização de cadastros de demandas e de be-
neficiários dos atendimentos habitacionais;

2. Planos Metropolitanos de Desenvolvimento Habitacional em processo compar-
tilhado com municípios e organizações regionais, tendo como braços operacio-
nais os sistemas de informações supracitados.

Como meta de médio prazo, espera-se instalar um Sistema Integrado de Demanda 
e Atendimento Habitacional composto por três eixos principais – Demanda, Be-
neficiados e Informações Territoriais –, estendido a todo o Estado, que possibilite 
a integração dos atores locais e regionais no sentido de:

•  Incorporar metodologias de identificação da demanda que captem a heteroge-
neidade socioeconômica e habitacional da população e sua distribuição terri-
torial;

14. Sistemas em funcionamento nos municípios de São Paulo – HABISP (http://www.habisp.inf.br) – e São 
Bernardo do Campo – SIHISB (http://sihisb.saobernardo.sp.gov.br).
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•  Aperfeiçoar a ação dos gestores públicos em habitação, com a introdução da 
dimensão regional em suas estratégias de ação; e

•  Fortalecer a instância municipal no planejamento e execução da política habi-
tacional.

Nenhum desses passos é possível sem o suporte de programas e mecanismos de 
apoio e capacitação aos municípios, além do desenvolvimento continuado de pes-
quisas e informações.

Na perspectiva de longo e médio prazo, a estratégia de implementação do Plano 
Estadual de Habitação tambémdeve incluir a criação e operação de mais um ins-
trumento, o Sistema de Monitoramento e Avaliação (SIMAP), base para a aferição 
e o aperfeiçoamento continuado da política de desenvolvimento habitacional.

O Plano Estadual como oportunidade para o desenvolvimento habitacional susten-
tável da rede urbana paulista

A experiência de elaboração do Plano Estadual de Habitação de São Paulo, nos 
últimos quatro anos, aponta caminhos promissores para a efetividade da ação 
pública compartilhada entre as três esferas de governo, com foco especial no papel 
que a esfera estadual deve desempenhar na articulação regional com os municí-
pios.

A gestão do território com recorte macrometropolitano, em fase de implemen-
tação, deverá orientar os investimentos estratégicos em projetos estruturantes 
prioritários (Pré-sal, Rodoanel, Ferroanel, duplicação de rodovias, hidrovias, po-
los industriais, usinas sucroalcooleiras, centros de logística integrados, arranjos 
produtivos locais, etc.). Nesse cenário, as cidades deverão promover medidas pre-
ventivas e de contenção dos impactos decorrentes da dinâmica demográfica, das 
alterações de uso e ocupação do solo e das atividades de promoção imobiliária, e 
reverter seus passivos de regularização fundiária, redes de infraestrutura, qualida-
de ambiental e segregação socioespacial da moradia dos mais pobres. 

O principal desafio colocado aos gestores da política habitacional é o de superar o 
desequilíbrio entre demanda e oferta de moradias sociais, que pautou as relações 
dos poderes locais com a União e Estados durante décadas, e assim romper o mito 
de que o déficit de moradias é tão grande que qualquer solução ou investimento 
é bem-vindo. 

Conhecer, caracterizar e localizar as necessidades habitacionais em cada cidade é 
tarefa essencial e urgente dos executivos municipais. Capacitá-los para elaborar, 
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gerir e monitorar seus Planos Locais de Habitação de Interesse Socialé, sem dúvi-
da, uma meta a ser fixada para o planejamento estadual em habitação.

Quais os passos a serem dados para diminuir a carência de informações sobre 
as dinâmicas dos problemas sociais e sua espacialização no território municipal, 
em termos de moradia, infraestrutura e qualidade de vida das populações mais 
vulneráveis? 

Do ponto de vista da gestão integrada da política de desenvolvimento habitacio-
nal, é possível colocar em prática, no horizonte de implementação do Plano Es-
tadual de Habitação 2011-2023 para São Paulo, um “sistema em rede”, gerido pe-
las instâncias regionais (Secretaria de Estado da Habitação, agências e conselhos 
metropolitanos, consórcios municipais, empresas públicas de planejamento), que 
promova a adesão gradativa dos municípios de todo o Estado. 

Em primeiro lugar, há que se fortalecer os sistemas de informações habitacionais 
– SIHab-Município –, que necessitam de decisão política do governo local, de 
apoio financeiro para os sistemas tecnológicos (bancos de dados e georreferencia-
mento) e, sobretudo, de capacitação dos gestores que monitorarão a dinâmica dos 
aglomerados subnormais: áreas de risco, favelas, cortiços e loteamentos irregula-
res. Esse trabalho demanda apoio do governo do Estado, para que seus resultados 
possam-se integrar e servir de orientação à aplicação de recursos.

Os SIHab-Município deverão desenvolver módulos territoriais, de base georrefe-
renciada, com sistemas compatíveis e de fácil acesso aos usuários, para apoiar o 
planejamento urbano e habitacional.

Em segundo lugar, é imprescindível aperfeiçoar os cadastros de demanda, atu-
almente vinculantes, para o acesso a programas federais e estaduais, ademais 
daqueles estabelecidos por conselhos municipais de habitação. Harmonizar ins-
trumentos e bases de dados que possam servir aos propósitos comuns permitirá 
otimizar recursos e focalizar demandas prioritárias.

Como terceira tarefa, é necessário estabilizar, integrar e conferir credibilidade aos 
cadastros de beneficiados, congregando e consolidando os atendimentos habita-
cionais da Caixa Econômica Federal – CAIXA –, da CDHU, das Cohab e de pre-
feituras, de modo a estabelecer uma rede de consulta acessível a todos os agentes 
públicos, e assim evitar a duplicação de atendimentos.

Componente fundamental, a assistência técnica aos municípios deverá compre-
ender o apoio ao desenvolvimento dos sistemas edos instrumentos de gestão do 
território, bem como da Legislação urbanística aplicada ao desenvolvimento ha-
bitacional. 

Por iniciativa do governo estadual, o SIHab-Metrópole deverá ser estruturado de 
forma a agregar, progressivamente, as informações de suas quatro Regiões Metro-
politanas e demais aglomerações urbanas. Gerenciar problemas comuns às áreas 
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metropolitanas do Estado de São Paulo é predicado de uma nova governança que 
deverá, no caso da habitação de interesse social, incluir as decisões compartilha-
das dos agentes financeiros e promotores do governo federal, Estado, municípios 
e sociedade civil. 

É auspicioso para o desenvolvimento habitacional sustentável da rede urbana 
paulista investir nesse processo de planejamento regional e integrado, para o qual 
o Plano Estadual de Habitação e a implantação de seus sistemas de informações 
e gestão poderão oferecer oportunidades estratégicas para o fortalecimento da 
ação articuladora do Estado e a capacitação dos municípios no exercício da gestão 
plena em Habitação.
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1. A pesquisa foi realizada no período de março a novembro de 2012 e as informações foram levantadas por 
meio da aplicação de um questionário e realização de entrevistas. Os municípios foram divididos em três grupos: 
municípios que não iniciaram a elaboração do PLHIS; municípios que estavam em processo de elaboração do 
PLHIS; municípios que finalizaram o PLHIS, neste período estudado.
2. Os conteúdos e procedimentos para elaboração do PLHIS foram estabelecidos na publicação ‘Guia de Adesão 
ao SNHIS’, produzida pela Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades (BRASIL, 2008a).  A 
publicação ‘Curso à Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social – EAD PLHIS’ divulgou um 
conjunto de conceitos e ferramentas de apoio aos municípios. (BRASIL, 2009a)

Este trabalho apresenta alguns resultados da pesquisa realizada em 2012, no 
âmbito do Projeto de Extensão Universitária da Universidade Federal do ABC-
-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (UFABC/
PROEXT-CNPq), intitulado ‘Planos Locais de Habitação de Interesse Social na 
Região Metropolitana de São Paulo’ (DENALDI et al, 2013). A pesquisa objetivou 
verificar como os municípios identificaram, dimensionaram e caracterizaram a 
precariedade habitacional no âmbito dos Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social (PLHIS) e como trataram a questão da terra para equacionamento do dé-
ficit habitacional.1 As informações coletadas permitiram delinear um panorama 
geral do conteúdo dos PLHIS da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 
assim como identificar alternativas e dificuldades encontradas pelos municípios, 
de forma a fornecer subsídios para a produção de material de capacitação.

Apesar dos expressivos números da precariedade habitacional nos municípios da 
RMSP, o balanço da execução dos PLHIS na região revela que, até novembro de 
2012, dos 39 municípios, 10 não o haviam iniciado, 7 encontravam-se em fase de 
sua elaboração e 22 haviam-no concluído. 

Vale ressaltar que as informações analisadas foram aquelas registradas nos docu-
mentos dos PLHIS, e que estas nem sempre se encontravam de forma completa e/
ou atualizada. Além disso, os municípios, muitas vezes, não aplicam os mesmos 
conceitos ou seguem a metodologia proposta pelo Ministério das Cidades.2 
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Assentamentos precários na Região Metropolitana de São Paulo

A RMSP abrange uma área de 8.047m² e conta com 39 municípios.3 Estes mu-
nicípios abrigam aproximados 19,7 milhões de habitantes (IBGE, 2010), o que 
representa quase a metade da população do Estado de São Paulo e cerca de 10% 
da população brasileira, constituindo a maior Região Metropolitana do país, em 
termos populacionais. Sua densidade demográfica é bastante elevada, de 2.513 
hab./km², bastante superior, portanto, ao restante do Estado, cuja média é de 168 
hab./km². A RMSP também apresenta um alto grau de urbanização: 98,86% de 
seus habitantes residem em áreas urbanas. Embora seja a região de maior impor-
tância econômica do país, concentradora de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional (SÃO PAULO, 2011) apresenta realidades antagônicas do ponto de vista 
social, inclusive habitacional. 

A Região Metropolitana de São Paulo possui, em média, um índice de desenvol-
vimento humano (IDH) elevado, de 0,828. Entretanto, há diferentes realidades 
municipais na região. Por exemplo: São Caetano do Sul conta com um IDH de 
0,919, ao passo que Itaquaquecetuba e Salesópolis apresentam, respectivamente, 
médias de IDH de 0,744 e 0,748 (PNUD, 2000). 

De maneira análoga, a situação habitacional na região é bastante heterogênea. 
Segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP), em 2007, 9% do déficit habita-
cional brasileiro referia-se à RMSP. De acordo com os dados contidos no Plano 
Estadual de Habitação de São Paulo (PEH-SP), a RMSP concentra 62% das neces-
sidades habitacionais do Estado (FSEADE, 2006). 

Segundo o Censo IBGE 2010, a região abriga 44,82% dos domicílios e 79,66% 
(596.479) do total de domicílios localizados em aglomerados subnormais, no Es-
tado são 1.703 assentamentos desse tipo (81,60% do total no Estado), presentes 
em 24 das 39 cidades da região, o que corresponde a 10,37% do total de domicílios 
da RMSP e 11,70% de sua população total4  (IBGE, 2010) (Figura 1).

3. Os municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo são: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caiei-
ras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapevi, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jandira, Ju-
quitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da 
Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 
São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
4. 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 in-
formações.
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Apesar da força expressiva desses números, o balanço da execução dos PLHIS na 
RMSP mostra que, dos 39 municípios, apenas 21 concluíram seus Planos (dos 
quais dois estão em processo de revisão), 9 ainda não o iniciaram e outros 9 en-
contram-se em fase de elaboração (Figura 2). Entre os 30 Planos em andamento 
ou concluídos, 24 contêm o Diagnóstico Habitacional e, portanto, puderam ser 
analisados.5

Figura 1 – Porcentagem de assentamentos precários em municípios da  
Região Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2010 

5. Os diagnósticos dos PLHIS a que tivemos acesso referem-se aos seguintes municípios: 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 Bernar-
do do Campo, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do Censo de 2010
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Figura 2 – Estágio de desenvolvimento do PLHIS entre os municípios da 
Região Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2013

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do Censo de 2010

Além disso, os resultados parciais de nossa pesquisa confirmam a tendência, já 
apontada por diversos autores, de subestimação dos dados do Censo Demográ-
fico do IBGE referentes aos setores subnormais.6 Os dados municipais relativos 
à precariedade/irregularidade, apresentados nos PLHIS, comparados a dados de 
outras fontes, apontam para um percentual maior de domicílios em assentamen-
tos precários.

 

O dimensionamento da precariedade habitacional na RMSP segundo informações 
municipais

No levantamento realizado pela pesquisa, dos 30 Planos em andamento ou con-
cluídos até novembro de 2012, 25 dispunham do Diagnóstico Habitacional7 e des-

Sobre a tendência a subestimação dos dados do Censo Demográfico do IBGE relativos aos setores subnormais, 
ver Pasternak (2008), Azevedo (2008) e Cardoso (2008; 2009).
  O município de Embu não elaborou seu PLHIS, mas produziu o relatório técnico ‘Diagnóstico e caracterização 
da situação habitacional do Município de Embu’, que trata dos mesmos temas do Diagnóstico Habitacional do 
PLHIS. As informações foram extraídas do diagnóstico do município
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tes, tivemos acesso a 24. Apenas 17 PLHIS apresentaram informações produzidas 
pelos próprios municípios. Observou-se que 5 municípios repetiram a informa-
ção do IBGE ou registraram dados de diversas fontes, de maneira que não foram 
suficientemente claros para permitir o dimensionamento da precariedade habi-
tacional; e 3 municípios não trataram o tema. Os 17 municípios que registraram 
a produção de informações próprias são: 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 (Figura 3).

Figura 3 – Informações sobre precariedade habitacional nos PLHIS na 
Região Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2013

Fonte: Denaldi et al, 2013. 

Como se observa na Tabela 1, da análise do conjunto dessas 17 cidades, os dados 
do IBGE 2000 apontam 408.528 domicílios em assentamentos precários, os da-
dos do CEM/Cebrap, obtidos a partir do Censo IBGE 2000, indicam 593.288, e o 
Censo IBGE 2010 registra 576.994 domicílios nessa situação. 

Os PLHIS desses municípios indicaram 1.296.270 domicílios em assentamentos 
precários e/ou irregulares. Contudo, muitos municípios computaram como pre-
cários os domicílios de loteamentos irregulares urbanizados (ocupados por po-
pulação de menor renda, embora dotados de infraestrutura e serviços urbanos) 
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e outros diferenciaram as tipologias ‘loteamento irregular’ e ‘loteamento precá-
rio e irregular’. Para estimar a dimensão da precaridade urbanistica e permitir a 
comparação com outras fontes, buscou-se identificar as duas tipologias: definiu-
-se como ‘precariedade’ a precaridade urbanistica e irregularidade; e como ‘irre-
gularidade fundiaria’, somente a irregularidade. Assim, chegou-se ao número de 
921.025 domicílios em assentamentos precários nessas 17 cidades. 

Vale ressaltar que os municípios adotaram diferentes metodologias para dimen-
sionar os domicílios em assentamentos precários, o que dificulta a comparação 
com outras fontes; e muitos documentos não registraram os conceitos e procedi-
mentos metodológico s utilizados para mapear e quantificar os domicílios nesses 
assentamentos, o que dificultou e, em alguns casos, impossibilitou a identificação 
das referidas tipologias. Entretanto, considerando-se as limitações mencionadas, 
a informação não deve ser desprezada, e aponta uma tendência.

Tabela 1– Domicílios em assentamentos precários segundo informações na-
cionais (IBGEae CEM/Cebrapb) e municipais (PLHIS c) na  

Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: a) IBGE, Censos Demográficos de 2000, 2010; b) CEM/Cebrap, 2007; c) Denaldi et al, 2013.
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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 pró-
prios municípios. Nos demais, os diagnósticos foram baseados em informações 
do IBGE ou de fontes diversas, que não foram suficientemente trabalhadas de 
forma a permitir um real dimensionamento da precariedade habitacional. No 
caso, por exemplo, do município de Biritiba-Mirim, o PLHIS faz uma descrição 
da caracterização dos assentamentos, mas apresenta, como dado quantitativo, 
o número (domicílios em assentamentos subnormais) informado pelo IBGE e 
CEM-Cebrap. No caso de Suzano, foram utilizadas diferentes fontes: cadastro 
municipal; cadastro imobiliário; Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚ-
nico, implantado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome); 
e dados da Estratégia Saúde da Família. Contudo, nenhuma das fontes apresenta 
informação para o universo de assentamentos, e a metodologia utilizada pelo mu-
nicípio tampouco permite dimensionar o número total a partir da ‘soma’ de dados 
de diferentes fontes, uma vez que há sobreposição entre essas informações.  

Aqueles que produziram informações próprias utilizaram diversas fontes: conta-
gem de domicílios, cadastro municipal, estimativa baseada em densidade com-
parada e dados do Censo do IBGE 2010 para aglomerados subnormais; e ainda, 
complementação de fontes, conforme exposto na Tabela 2.

Diversas alternativas foram encontradas para produção da informação munici-
pal. O município de São Paulo utilizou o Sistema de Informações para Habitação 
Social na Cidade de São Paulo (Habisp) (SÃO PAULO, 2008), que agrega dados 
sobre assentamentos informais e cadastros de famílias atendidas em diferentes 
programas.8 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 ela-
boração de seu PLHIS, contratou o estudo de ‘Mapeamento de Assentamentos 
Precários e/ou Irregulares’ para quantificar e caracterizar todos os assentamentos 
precários da cidade.9 

8. Ver Herling e Coelho nesta publicação.
9. Ver Nogueira et al nesta publicação.
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Tabela 2 – Fontes de informação de 17 municípios  
da Região Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2013

Fonte: Denaldi et al, 2013.

Guarulhos adotou, no caso de núcleos pequenos, a contagem do número de do-
micílios, e para os demais núcleos, estimativa baseada na densidade. O município 
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. Para núcleos me-
nores, foi feita a contagem do número de domicílios a partir de fotos aéreas.

Vários municípios utilizaram uma combinação de métodos. Os municípios de Ta-
boão da Serra, Embu-Guaçu e Carapicuíba utilizaram cadastro municipal e ‘con-
tagem de domicílios’. O Município de Caieiras utilizou a ‘contagem de domicílios’ 
e estimativa baseada em densidade. Os municípios de Osasco e Mauá utilizaram 
o cadastro municipal e estimativas baseadas em densidade e nos resultados do 
Censo Demográfico de 2010.
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Tipologias de intervenção

 

Para calcular as necessidades habitacionais (produção de novas moradias, dispo-
nibilização de terra, execução de infraestrutura, regularização etc.), recomenda-se 
classificar os assentamentos precários por tipologia, de forma a apontar o tipo de 
intervenção (urbanização, reassentamento, etc.) e qualificar o déficit no interior 
dos assentamentos (déficit quantitativo e inadequação) (BRASIL, 2009a).

Em relação a esse tema, encontramos três situações distintas: a) municípios que 
não estabeleceram tipologias; b) municípios que estabeleceram tipologias de for-
ma a qualificar o déficit; e c) municípios que estabeleceram tipologias mas a defini-
ção da classificação ou enquadramento dos assentamentos não permite qualificar 
o déficit (percentual de déficit qualitativo e quantitativo dentro do assentamento).

Dos 17 municípios estudados, 12 definiram tipologias de intervenção que indicam 
o déficit quantitativo e qualitativo dentro dos assentamentos precários e territo-
rializaram 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.

Observou-se duas situações distintas. Um grupo de municípios utilizou apenas 
as tipologias de intervenção estabelecidas pelo Manual do EAD-PLHIS, a saber: 
assentamentos consolidados, consolidáveis e não consolidados (BRASIL, 2009a). 
Nesse caso, o percentual de reassentamento (déficit quantitativo dentro dos as-
sentamentos) foi estabelecido mediante a definição de um percentual geral, apli-
cado ao conjunto de domicílios em assentamentos precários existentes no mu-
nicípio. No caso de Carapicuíba, por exemplo, aplicou-se o percentual de 15%.  
Outro grupo de municípios definiu tipologias de assentamentos que considera-
ram aspectos como tecido urbano, infraestrutura implantada, nível de consoli-
dação do parcelamento, características ambientais, entre outros. A maioria dos 
municípios desse grupo definiu percentual de reassentamento por tipologia de  
assentamento.10 

10. Ver Denaldi e Akaishi nesta publicação
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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 PlanHab recomenda “dimensionar a terra necessária para 
produção de HIS e regularização fundiária nos Planos Locais de Habitação de 
Interesse Social” (BRASIL, 2009b, p.120).

O manual do Curso a Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social 
(BRASIL, 2009a, p. 172) registra que:

No âmbito do PLHIS devem ser mapeadas as áreas aptas para produção 
de HIS. A quantidade de terra (urbanizada e adequada) mapeada deve ser 
suficiente para atender as necessidades habitacionais apontadas no diag-
nóstico (déficit habitacional acumulado e demanda demográfica futura).

O referido Manual recomenda que o município, no âmbito do PLHIS, (i) iden-
tifique o déficit, (ii) estime a quantidade de terra necessária e (iii) identifique as 
áreas aptas para HIS, sendo estas delimitadas ou não como ZEIS em Legislação 
especifica ou Plano Diretor.  

Como veremos no Capítulo 13, essa questão foi tratada adequadamente em ape-
nas 14 Planos da RMSP, sendo que em 4 ela não foi sequer abordada e em outros 
6, esses requisitos mínimos não foram cumpridos. Ademais, alguns municípios 
apenas estimaram a quantidade de terras e outros identificaram somente as terras 
aptas. Mesmo entre os municípios que estimaram a quantidade de terras neces-
sária, alguns não levaram em consideração todas as necessidades habitacionais 
locais. Dos diagnósticos analisados, 15 levaram em conta o déficit acumulado e 
a demanda futura e 1 considerou somente a estimativa para o atendimento ao 
déficit; 8 municípios não quantificaram sua necessidade de terras para produção 
de HIS.11

Apenas16 municípios da RMSP estimaram a quantidade de terras para o atendi-
mento do déficit habitacional, que somadas, chegam a 34.527.541m²; e somente 
15 estimaram a quantidade de terras necessária para atender à demanda demo-

11. Ver também Fonseca, Denaldi, Tavares (2012); Fonseca e Tavares (2012).
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gráfica futura, igual a 36.555.614m².12 Tendo-se em conta esses dados disponíveis, 
chega-sea uma demanda total de 71.083.155m². Com relação à identificação de áre-
as aptas para construção de HIS nos PLHIS, apenas 18 municípios delimitaram e 
dimensionaram essas áreas, cuja soma alcança 24.038.624m². Apesar de esses nú-
meros não expressarem a necessidade total de terras na RMSP, percebe-se que o 
total identificado como disponível é bastante inferior ao estimado como necessário. 
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 tiveram em conta o déficit acumulado e a demanda fu-
tura, 1 considerou apenas a estimativa para o atendimento do déficit e 8 municípios 
não quantificaram sua necessidade de terras para produção de HIS (Figura 4).13 

Figura 4 – Tipo de demanda considerada na estimativa da terra no PLHIS,  
na Região Metropolitana de São Paulo. Brasil, 2013

12. 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. O município de 
Diadema estimou terras apenas para o déficit habitacional.
13. 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. Embora 18 municípios 
da RMSP possuam áreas aptas para HIS, isso não significa que as áreas identificadas atendam todas as necessidades.

Fonte: Denaldi et al, 2013
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Diagnósticos produzidos no âmbito dos PLHIS na RMSP: avanços e limitações

As informações registradas nos diagnósticos dos PLHIS elaborados por mu-
nicipios da RMSP confirmam a importância da exigência de elaboração desse 
instrumento para alavancar e aprimorar o planejamento habitacional munici-
pal. Varios municípios da metrópole paulistana produziram informações sobre 
o déficit e precariedade habitacional pela primeira vez, no âmbito do Plano. E 
muitos municípios, de diferentes portes, não possuíam informações atualizadas 
e mapeadas do conjunto dos assentamentos precários, antes de iniciar a execu-
ção do PLHIS. 

Os resultados confirmam a importância da produção da informação municipal. 
A despeito de todas as imprecisões metodológicas e da dificuldade em comparar 
dados provenientes de fontes diferentes, os dados produzidos pelos municípios 
apontam a tendência de subestimação dos dados divulgados pelo IBGE. Tam-
bém indicam que a informação municipal pode permitir uma melhor qualifi-
cação do deficit dentro dos assentamentos e um melhor dimensionamento das 
necessidades habitacionais municipais. Reitera-se, portanto, a importância do co-
nhecimento do território mediante informações produzidas localmente, capazes 
deaprimorar o dimensionamento da precariedade habitacional, identificar o tipo 
de intervenção municipal, estimar o déficit quantitativo e qualitativo dentro dos 
assentamentos precários e melhor orientar a ação governamental.

Vale ressaltar que o PLHIS não é o único instrumento de planejamento habita-
cional e que, no caso de municípios que integram regiões metropolitanas, pre-
cisa dialogar com estratégias regionais. Vários PLHIS registraram a necessidade 
de contar com um planejamento de ações intersetoriais e regionais para o trata-
mento da questão habitacional, de caráter permanente e 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 de (i) definição do uso e ocupação 
do solo, (ii) monitoramento da implantação dos PLHIS, (iii) articulação de ações 
conjuntas para implantação de novos empreendimentos habitacionais em áreas 
urbanas consolidadas e (iv) monitoramento dos impactos de grandes obras de 
infraestrutura metropolitana. 

Com relação às metodologias e fontes de informação utilizadas para dimensionar 
a precariedade habitacional, observa-se a utilização de diferentes alternativas. In-
dependentemente da metodologia e fonte utilizada, os PLHIS trouxeram dados 
mais específicos sobre seu território, de grande relevância para a elaboração de 
programas habitacionais municipais.
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Verificou-se, também, a dificuldade de grande parcela dos municipios para pro-
duzir informações. Conforme mencionado anteriormente, somente 17 municí-
pios 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. A questão da terra 
foi tratada e dimensionada em apenas 14 municípios da RMSP, cujos Planos apre-
sentaram estimativas de quantidade de terras para atendimento do déficit habita-
cional; 4 municípios não estimaram e tampouco identificaram terras para atendi-
mento da demanda. O mapeamento de áreas aptas nos PLHIS foi realizado por 18 
municípios, sendo que o total de áreas indicado mostra-se inferior à quantidade 
necessária para atender ao déficit.

A desigual capacidade administrativa dos municípios é algo a ser considerado na 
avaliação da qualidade do Plano e da possibilidade de sua execução. Municipali-
dades desprovidas de condições administrativas e institucionais têm dificuldade 
não só para produzir seu Plano como, sobretudo, apropriar-se de seu conteúdo 
e implementá-lo. A qualidade dos diagnósticos nem sempre alcança patamares 
desejáveis, e isto implica que o documento, destinado a servir ao planejamento e 
priorização das intervenções municipais, acabe tendo seu papel limitado. Além 
disso, questões como ausência de mapeamento ou informação georreferenciada, 
inexistência de informações sobre áreas de risco e assentamentos precários, de-
sarticulação da politica urbana e habitacional, conhecimento insuficiente sobre 
as possibilidades de consolidação e regularização de assentamentos em áreas de 
proteção de mananciais, entre outras, impossibilitam a elaboração de diagnósti-
cos conclusivos. 

Mais grave ainda é o caso dos municípios que não tentaram produzir o Plano. 
Quase um terço dos municipios (10) não haviam iniciado a elaboração do PLHIS 
em novembro de 2012. Esses municípios que não deram início à elaboração de 
seu Plano não constituem um grupo homogêneo. São Caetano do Sul, por exem-
plo, possui o IDH mais alto da RMSP, e Salesópolis, o segundo IDH mais baixo da 
Região Metropolitana. São também distintos em tamanho: Barueri tem cerca de 
240 mil habitantes, e Pirapora do Bom Jesus, menos de 16 mil (IBGE, 2010). Em 
sua maioria, à exceção de São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra, os municí-
pios avaliados localizam-se nas áreas mais periféricas da Região Metropolitana de 
São Paulo; e alguns deles, como 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 Secre-
taria de Habitação local, no caso de 6 desses municípios, pela Secretaria de Obras 
em 2 municípios, e pela Secretaria de Planejamento em outros 2. Entretanto, essas 
especificidades não justificam a falta de iniciativa. 
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As informações obtidas mediante entrevistas e troca de informações com par-
ticipantes, durante asoficinas de capacitação realizadas,14 permitiram identificar 
questões que explicam, parcialmente, a falta dessa iniciativa. A primeira questão 
levantada reside na limitada capacidade institucional, relacionada com a falta de 
quadros técnicos, ou seja, reduzida equipe lotada no setor habitacional e sem a 
adequada capacitação. Também foi detectada a necessidade de capacitar dirigen-
tes: 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 que dificulta a articulação do pla-
nejamento 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 menciona-
da. Vários entrevistados declararam não contar com o apoio dos dirigentes para 
se dedicar à tarefa, alegando que o PLHIS é pouco valorizado, entre outros, por 
tais motivos: os municípios não captam recursos federais para produção habita-
cional, sendo que uma parcela deles conta com recursos estaduais; os dirigentes 
não compreendem a importância do planejamento e direcionam os esforços ape-
nas para execução de obras; eles entendem que os recursos poderão ser captados 
independentemente do atendimento às exigências; e/ou a área habitacional não é 
uma prioridade da gestão municipal. A alternância de governo e de dirigentes da 
área de Habitação no período da gestão de um mesmo prefeito também é aponta-
da como um problema, muitas vezes implicando descontinuidade e mudança de 
orientação política.

Alguns municípios destacam a dificuldade de financiar a execução do PLHIS. Nes-
se caso, pela razão de o município não ter captado recursos federais para a realiza-
ção da tarefa, não ter reservado recursos próprios para contratação de assessoria e 
não possuir quadro técnico capacitado. Outra questão apontada, tanto por muni-
cípios que contam com recursos federais como por aqueles que decidiram elaborar 
seu Plano com recursos próprios, é a dificuldade de contratação de consultoria es-
pecializada. Para tanto, eles apontam entraves como a excessiva burocracia muni-
cipal. Em muitos casos, porém, revelam o despreparo da equipe técnica municipal 
na elaboração de Editais de Contratação e Termos de Referência, como também na 
mobilização de equipes especializadas na participação em licitações.

14. As oficinas de capacitação foram realizadas em parceria com a Caixa Econômica Federal, divididas em 
três eventos organizados segundo o estágio de desenvolvimento do PLHIS do município: (i) municípios que 
não iniciaram a elaboração do PLHIS; (ii) municípios com o PLHIS em elaboração; e (iii) municípios que já 
concluíram a elaboração do PLHIS.
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Por fim, vale ressaltar que a universidade – a partir de suas atividades de Ex-
tensão – desempenha papel estratégico no fortalecimento da capacidade técnico-
-institucional dos municípios para a elaboração e execução dos Planos Locais de 
Habitação de Interesse Social. O balanço aqui apresentado mostra que uma maior 
aproximação entre os gestores locais e as instituições federais de pesquisa abre 
oportunidades para aprimorar o planejamento habitacional municipal.
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A produção e a gestão da informação municipal sobre os assentamentos precários 
são essenciais para a formulação e o aprimoramento das políticas de habitação e 
urbanização de favelas. 

O estudo ‘Planos Locais de Habitação de Interesse Social na Região Metropolitana 
de São Paulo’1 confirmou a necessidade de explicitar e debater conceitos relacio-
nados com a precariedade e irregularidade, assim como divulgar alternativas para 
identificação e dimensionamento dos assentamentos precários. Este capítulo trata 
dos assentamentos precários do tipo de favela e loteamento e objetiva retomar os 
conceitos de tipologias de assentamentos e intervenção divulgados em diversas2 
publicações organizadas pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Minis-
tério das Cidades, para orientar os municípios na elaboração do diagnostico dos 
Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS).

Assentamentos precários: conceitos e tipologias

A Política Nacional de Habitação (PNH) adotou a denominação ‘assentamentos 
precários’ para indicar uma categoria de abrangência nacional e representativa 
do conjunto de assentamentos urbanos inadequados ocupados por moradores de 
baixa renda (BRASIL, 2005; p.37). Essa categoria engloba diversas tipologias de 
assentamentos, incluindo cortiços, favelas, loteamentos irregulares de moradores 
de baixa renda e conjuntos habitacionais produzidos pelo setor público, em situa-
ção de irregularidade ou de degradação.3

1. Ver Denaldi et al (2013).
2. Ver Brasil (2005; 2009a; 2010)
3. A publicação ‘Guia para o Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precários’ (BRASIL, 2010) 
apresenta a caracterização das principais tipologias de assentamentos precários.  
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Os assentamentos precários são, portanto, porções do território urbano 
com dimensões e tipologias variadas, que têm em comum:
– o fato de serem áreas predominantemente residenciais, habitadas por fa-
mílias de baixa renda; 
– a precariedade das condições de moradia, caracterizada por inúmeras 
carências e inadequações, tais como: irregularidade fundiária; ausência de 
infraestrutura de saneamento ambiental; localização em áreas mal servidas 
por sistema de transporte e equipamentos sociais; terrenos alagadiços e su-
jeitos a riscos geotécnicos; adensamento excessivo, insalubridade e defici-
ências construtivas da unidade habitacional;
– a origem histórica, relacionada às diversas estratégias utilizadas pela po-
pulação de baixa renda para viabilizar, de modo autônomo, solução para 
suas necessidades habitacionais, diante da insuficiência e inadequação das 
iniciativas estatais dirigidas à questão, bem como da incompatibilidade en-
tre o nível de renda da maioria dos trabalhadores e o preço das unidades 
residenciais produzidas pelo mercado imobiliário formal. 

(BRASIL, 2010; p. 9)  

Na mesma linha, Cardoso et al (2009, p.93) registram que a denominação ‘assen-
tamentos precários’ foi adotada para fazer referência, principalmente, às situações 
das áreas ocupadas irregularmente e que apresentam deficiências de infraestrutu-
ra e de acessibilidade. O autor propõe entender os assentamentos precários “como 
aglomerações com delimitação mais ou menos precisa no tecido urbano, em ge-
ral, distintas do entorno quanto às suas características físicas e sociais; e com ocu-
pação inequívoca e majoritária por população de baixa renda”. 

Vale ressaltar que essa definição não se mostra adequada para todas as situações 
e regiões. Pode não ser suficiente, por exemplo, no caso de muitas cidades peque-
nas, com carência generalizada de infraestrutura e saneamento ambiental, ou no 
caso de setores com baixa densidade, ou ainda, de assentamentos precários loca-
lizados em áreas periféricas de grandes centros urbanos.

A denominação ‘assentamentos precários’ também foi utilizada no estudo ‘As-
sentamentos Precários no Brasil Urbano’, elaborado pelo Centro de Estudos da 
Metrópole (CEM), do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), para 
a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. O estudo definiu 
a categoria de ‘setor precário’ para identificar setores do tipo de favela (e seus as-
semelhados4) e loteamento irregular (BRASIL/CEM/CEBRAP, 2007); e utilizou-

4. Utilizou-se ‘favela e seus assemelhados’ porque a nomenclatura não é utilizada em todas as regiões do Brasil. 
Esse tipo de assentamento também recebe outras denominações, tais como ‘vila’, ‘invasão’, ‘comunidade’, ‘baixada’, 
áreas pobres, palafitas.  
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-se de um método que envolve técnicas estatísticas e de geoprocessamento para 
identificar, a partir da informação sobre os setores de aglomerados subnormais 
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), outras áreas 
ocupadas por assentamentos precários, como favelas ou loteamentos irregulares, 
similares a esses setores.

As favelas (e seus assemelhados) são territórios de ilegalidade e exclusão social. 
São a expressão da desigualdade. As definições de favela traduzem duas de suas 
principais características: as ilegalidades fundiária e urbanística. Essa tipologia 
é definida pelo IBGE como ‘aglomerado subnormal’; e no estudo realizado pelo 
CEM/Cebrap, como ‘assentamentos precários’. 

O IBGE (2010) conceitua aglomerado subnormal, como:

“Um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (bar-
racos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, 
ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade 
alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma de-
sordenada e densa.”

Para o United Nations Center for Human Settlements (UNCHS, 1996), favelas 
são:

“(...) assentamentos que carecem de direitos de propriedade, e constituem 
aglomerações de moradias de uma qualidade abaixo da média. Sofrem ca-
rências de infraestrutura, serviços urbanos e equipamentos sociais e/ou 
estão situadas em áreas geologicamente inadequadas ou ambientalmente 
sensíveis.”      

A maioria da população de favelas vive em regiões metropolitanas. No Brasil, 
88,2% dos domicílios em favela (aglomerados subnormais) estão localizados em 
36 regiões metropolitanas do país.5 As regiões metropolitanas de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belém concentram quase a metade (43,7%) do total do país. No Esta-
do de São Paulo, 79,6% das favelas encontram-se na Região Metropolitana de São 
Paulo (IBGE, 2010)

O crescimento da população de favelas está associado ao surgimento de novas 
favelas, extensão física das existentes e, principalmente, adensamento das favelas 
e unidades domiciliares. Estudos referentes às regiões metropolitanas reafirmam 

5. Incluindo 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE).
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que o crescimento das favelas a partir da década de 1980 não pode ser associado 
apenas aos processos migratórios, os quais sofrem forte retração.6 O aumento real 
do preço e a escassez da terra, a falta de acesso ao mercado imobiliário formal e os 
deslocamentos intrametropolitanos são fatores associados à crescente favelização 
observada nas últimas décadas.     

As pesquisas do IBGE e vários estudos7 apontam mudanças nessa realidade. As 
favelas se adensam, verticalizam e grande parcela das moradias é construída em 
alvenaria; a imagem do barraco de material reutilizado é substituída por paredes 
de tijolos aparentes. Aumenta a cobertura por serviços de infraestrutura. O acesso 
à favela passa a ser, preponderantemente, pela via do mercado imobiliário infor-
mal: o ‘comprador’, na maioria das vezes, adquire a moradia parcialmente cons-
truída. Constata-se, também, sua diversidade espacial e social: não são apenas os 
mais pobres a habitar favelas.

  

Figura 1 – Favela no município de Altamira-PA 

6. Ver Taschner (1986; 1990; 1997).
7. Ver Taschner (1997; 2001); Valladares e Preteceille (2000); Abramo (2001); Denaldi (2003); e Saraiva e 
Marques (2005).

Fonte: Agência Brasil, 2012.
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Figura 2 – Favela Jardim Salgueiro, município de Mauá-SP 

Fonte: autora. 

Os loteamentos precários clandestinos ou irregulares, em geral, são ocupados por 
moradores de baixa renda, sem a aprovação do poder público ou que atendam 
as condições exigidas no processo de aprovação, e costumam se caracterizar pela 
autoconstrução das unidades habitacionais e ausência ou precariedade de infra-
estruturas urbanas.

Figura 3 – Loteamento irregular no município de São Bernardo do Campo-SP 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bernardo doCampo, 2013.
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Figura 4 – Loteamento irregular no município de Cuiabá-MT 

Fonte: autora.

O estudo ‘Guia para o Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precá-
rios’, produzido pelo Ministério das Cidades, apresenta variáveis relevantes para 
a caracterização das tipologias de assentamentos precários e aponta muitas se-
melhanças entre elas (BRASIL, 2010; p.20). Pode-se mencionar, como exemplo, 
a questão da identificação da tipologia pela ‘condição de acesso’. A invasão, ou 
ocupação ilegal de áreas publicas ou privadas, originalmente utilizada para identi-
ficação de favelas, também ocorre nos loteamentos irregulares. Outro exemplo de 
variável de caracterização é a sobreposição de tipologias em um mesmo território: 
muitas vezes, encontra-se ‘favelas’ dentro do perímetro de loteamentos precários 
ou conjuntos habitacionais degradados, especialmente em áreas não edificantes 
ou destinadas a praças e equipamentos públicos. 

Um aspecto que merece reflexão diz respeito à denominação de ‘assentamento 
precário’ para os assentamentos ocupados pela população de menor renda, dota-
dos de infraestrutura e condições gerais adequadas mas que apresentam situação 
de irregularidade relacionada com a posse ou parcelamento da terra.  A categoria 
nacional, em princípio, abrangeria esse tipo de loteamento; porém, trata-se de 
irregularidade fundiária e não urbanística, portanto de precariedade jurídica. O 
estudo produzido pelo CEM/Cebrap denominou de ‘setores precários’ aqueles as-
sentamentos que apresentam, entre outros aspectos, carências de infraestrutura e 
que não foram delimitados como ‘setores subnormais’ pelo IBGE. O referido estu-
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do denominou como ‘assentamentos precários’ o conjunto formado pelos setores 
subnormais do IBGE e pelos setores precários.

O estudo ‘Plano Locais de Habitação de Interesse Social na região metropolitana 
de São Paulo’ (Denaldi et al, 2013) apontou que os municípios, no âmbito do 
PLHIS, têm adotado diferentes interpretações. Alguns consideram assentamentos 
precários aqueles que necessariamente apresentam inadequação das moradias e 
outros incluem, nesse rol, aqueles que apresentam apenas irregularidade fundiá-
ria. Em que pese o fato de os municípios utilizarem diferentes metodologias para 
produzir informação municipal sobre a precariedade habitacional, o PLHIS pode-
ria ser mais uma fonte de informação para produção de diagnósticos e estratégias 
regionais. Entretanto, as diferentes interpretações dificultam a construção de um 
quadro regional da precariedade habitacional utilizando a informação produzida 
pelo município, além do que impossibilita a comparação entre municípios. 

 

Assentamentos precários do tipo de favela e loteamento: dimensionamento e 
identificação

 

A caracterização e mensuração da população residente em assentamentos precá-
rios no país é de grande relevância para a elaboração de programas habitacionais. 
No entanto, existem limitações e incompatibilidades, em nível nacional, para a 
quantificação dos assentamentos precários. Os dados do Censo Demográfico do 
IBGE relativos aos setores subnormais tendem à subestimação (Taschner, 2008; 
Azevedo & Araujo, 2008; Cardoso et al, 2009; Ferreira et al, 2008).

Cardoso et al (2009) apontam as limitações metodológicas que podem levar a dis-
torções da realidade e à subestimação da população que reside em assentamentos 
precários:

a) O estabelecimento dos setores subnormais é administrativo; para estabelecer 
setores considerados subnormais, o IBGE se baseia em informações munici-
pais que, muitas vezes, não estão atualizadas; ademais, muitos municípios não 
fornecem os perímetros dos assentamentos (favelas e seus assemelhados);

b) o IBGE não considera como setores subnormais aqueles que tenham menos 
do que 50 domicílios; e

c) os setores censitários, às vezes, são muito grandes e podem abranger favelas 
inteiras, as quais são consideradas como assentamentos normais porque repre-
sentam uma pequena parcela no setor censitário como um todo.

Para realização do Censo 2010, o IBGE adotou novas metodológicas e procedi-
mentos com o objetivo de atualizar e aprimorar a identificação dos aglomerados. 
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Foram utilizadas imagens de satélite de alta resolução, e levantadas características 
morfológicas das áreas [Levantamento de Informações Territoriais (LIT)]. Em 
virtude desses aperfeiçoamentos, os resultados não são diretamente comparáveis 
com os obtidos em censos anteriores.8

As imagens de satélite de alta resolução representaram uma mudança qualitativa 
na identificação das áreas em relação aos censos passados. Esse tipo de imagens 
foi utilizadas para identificar setores urbanos que possuíssem morfologia com ca-
racterísticas de aglomerados subnormais, posteriormente investigada em campo 
para a confirmação dessas características.

Em 2009, foi realizado o Levantamento de Informações Territoriais – LIT. O prin-
cipal objetivo do LIT era aprimorar a identificação dos aglomerados subnormais 
e coletar informações territoriais para posterior classificação. Para tanto, promo-
veu-se uma  investigação junto às prefeituras para levantar informações sobre a 
situação fundiária e legal das áreas, além da realização de um trabalho de campo 
para coletar dados, tais como características e localização, padrões urbanísticos e 
densidade de ocupação. 

Outra importante fonte de informação sobre o déficit e inadequação habitacio-
nal dentro dos assentamentos precários reside no estudo ‘Déficit Habitacional no 
Brasil’, da Fundação João Pinheiro (FJP) (BRASIL/FJP, 2005). Apesar dos avanços 
representados por esse estudo,9 sua metodologia não resolveu totalmente a ques-
tão da mensuração dos assentamentos precários no país, uma vez que um mesmo 
domicílio pode ser considerado inadequado em função do não atendimento a di-
ferentes variáveis habitacionais e urbanas, inviabilizando, dessa forma, a totaliza-
ção desses domicílios na categoria do déficit qualitativo, intitulada ‘inadequação 
habitacional’ segundo a FJP (Cardoso, 2009). 

O estudo ‘Assentamentos Precários no Brasil Urbano’, produzido pelo CEM/
Cebrap, tem o potencial de fornecer uma primeira aproximação da delimitação 
espacial dos assentamentos precários nas cidades brasileiras ao estimar, estatis-
ticamente, a localização desses assentamentos. Contudo, essas informações são 
produzidas apenas para municípios localizados em regiões metropolitanas ou 
equivalentes (ver exemplo na Figura 5), ou para municípios com população supe-
rior a 100 mil habitantes. 

8. Acessar: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2051
9. O estudo definiu o conceito de Necessidades Habitacionais, incluindo os conceitos de Déficit Quantitativo, 
Inadequação Habitacional e Demanda Demográfica.
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Figura 5 – Distribuição dos setores censitários segundo tipo de assentamento 
na Região Metropolitana de Belém-PA 

Fonte: BRASIL/CEM/Cebrap (2007).

Outra dificuldade encontra-se na qualificação do déficit dentro dos assentamen-
tos, ou seja, na identificação do déficit quantitativo e na inadequação (déficit qua-
litativo) dentro dos assentamentos.

Não é possível, a partir dos dados coletados pelo IBGE ou do mapeamento do 
estudo do CEM/Cebrap, obter as informações necessárias sobre a possibilidade 
de consolidar ou não uma ocupação. Não se pode estimar, a partir desse dado, 
o percentual de remoção necessário para eliminar situações de risco, viabilizar a 
abertura de sistema viário e a construção de equipamentos públicos, a adequação 
da densidade, assim como a desocupação integral ou parcial de áreas ambiental-
mente protegidas, como Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas de Pre-
servação Ambiental (APA) e Áreas de Proteção dos Mananciais (APM). As condi-
ções de irregularidade e clandestinidade tampouco são passíveis de avaliação por 
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dados censitários, sendo mensuráveis apenas a partir de informações levantadas 
pelos setores de Habitação das prefeituras e governos de Estado.

Cabe ressaltar que grande parte dos domicílios classificados pela Fundação João 
Pinheiro como de déficit qualitativo, ou seja, de inadequação, correspondem, na 
verdade, a situações de déficit quantitativo: sua demanda é pela produção de no-
vas moradias, o que inclui as situações que requerem procedimentos de remoção.

Assim, é muito importante, no âmbito do PLHIS, a caracterização e a mensuração 
adequadas da precariedade habitacional. O município deve produzir a 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.

A Tabela 1 ilustra a dimensão da precariedade habitacional na Região Metropoli-
tana de São Paulo, segundo diferentes fontes de informações. Não obstante tratar-
-se de metodologias diferentes, que dificultam ou impossibilitam a comparação, 
os dados apontam para subestimação da informação nacional e confirmam a im-
portância da produção de informações municipais. 
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Tabela 1 – Domicílios em assentamentos precários na  
Região Metropolitana de São Paulo 

Fonte: a) IBGE, Censos Demográficos de 2000, 2010;  b) CEM/Cebrap, 2007; c) Denaldi et al, 2013.

Recomenda-se que o município desenvolva as seguintes ações: 

– identificação e mapeamento dos assentamentos;

– quantificação (estimativa) dos domicílios;

– caracterização dos assentamentos (incluindo identificação do déficit e inade-
quação dentro dos assentamentos); e

– agrupamento dos assentamentos por tipologias de intervenção (geral ou  
especifica).
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Identificação e mapeamento

 

Nem todos os municípios contam com uma Planta Cadastral atualizada e com o 
mapeamento dos assentamentos. Poucos municípios dispõem de levantamentos 
cadastrais dos assentamentos, e muitos sequer possuem uma base cartográfica de 
todo o seu território. Outros possuem apenas referenciais cartográficos de uma 
parcela dos assentamentos e poucos contam com todos os assentamentos em sua 
Planta Cadastral, com informações georreferenciadas. 

O município pode construir seu sistema de informações gradativamente, e, em 
função do seu estágio de desenvolvimento institucional, adotar diferentes meto-
dologias para o levantamento das informações. As prefeituras que dispõem de 
cartografias de favelas e loteamentos podem optar por estratégias como a utili-
zação de ferramentas de geoprocessamento para superpor essas cartografias às 
censitárias, de maneira a identificar os assentamentos e quantificar os domicí-
lios. Em outras situações, como quando existem fotos aéreas recentes ou imagens 
de satélite, algumas administrações têm lançado mão de sua interpretação, bem 
como da investigação da variação das densidades demográficas, para a construção 
de estimativas. A inexistência dessas fotos ou imagens, entretanto, não elimina a 
possibilidade de produzir estimativas baseadas no conhecimento da realidade e 
adotar aproximações sucessivas para gerar dados.

Inicialmente, deve-se buscar conhecer as informações espacializadas no Censo 
2010, no estudo ‘Aglomerados Subnormais: Primeiros Resultados’ (IBGE, 2010), 
caso existam para o município. Esse estudo traz a delimitação dos aglomerados 
subnormais caracterizados pelo IBGE, inclusive com informações sobre a popu-
lação residente, domicílios e condições de saneamento e energia (ver exemplo  
na Figura 6).10

10. Estas informações podem ser acessadas na página web do IBGE – Censo 2010, Aglomerados Subnormais –:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/aglomerados_subnormais/default_
aglomerados_subnormais.shtm
Os limites dos aglomerados subnormais investigados estão disponíveis também em formato shape (SHP) e 
compatível com o software Google Earth (KMZ).
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Figura 6 – Aglomerado subnormal do município de Atibaia-SP 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).

A informação nacional deve ser verificada e complementada com a produção de 
informações municipais. Como mencionado anteriormente, com o objetivo de 
atualizar ou produzir informações sobre os assentamentos precários, os municí-
pios podem utilizar várias alternativas para identificar e mapear os assentamentos. 
O município deve rastrear as possibilidades e escolher ou combinar alternativas.  

a) Levantamento topográfico cadastral 

Trata-se da realização de levantamento topográfico cadastral produzido em cam-
po, por equipe de topógrafos e assistentes. Com as informações levantadas em 
campo, é possível delimitar, com precisão, o assentamento e inseri-lo na Planta 
Cadastral da cidade. Em geral, os municípios possuem esse tipo de levantamento 
apenas para parcela dos assentamentos com previsão de intervenção. 

b) Aerofotogrametria 

É viável a utilização de foto aérea do município ou de sua porção urbanizada e, a 
partir da restituição aerofotogramétrica, delimitar e desenhar a ocupação existen-
te. Cabe ressaltar que é preciso observar se a informação disponível é atualizada 
e, caso não seja, se é possível complementar e atualizar a informação por outros 
meios, como vistorias, levantamentos de campo e imagens de satélite.

c) Imagem de satélite 

Hoje, podemos ter acesso a imagens aéreas produzidas por satélites e disponíveis 
na Internet. O Programa Google Earth pode ser uma ferramenta para localizar – 
espacialmente – os assentamentos na cidade. Suas imagens podem ser combina-
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das com as informações existentes na Planta Cadastral da cidade e, se necessário, 
complementadas com levantamentos de campo.

d) Levantamento de campo (vistoria)

Mediante vistorias, trata-se de demarcar em planta os perímetros aproximados 
dos assentamentos, tomando como referência elementos da paisagem urbana. A 
informação coletada será do tipo de croqui. Entrevistas com técnicos, como servi-
dores municipais da área da Saúde (agentes comunitários de saúde, entre outros) 
e da área da Assistência Social (Programa Bolsa Família), podem contribuir para 
localizar os assentamentos.

e) Sobreposição de cartografias

É possível, utilizando-se ferramentas de geoprocessamento, sobrepor cartografias 
municipais de assentamentos, produzidas pela Prefeitura ou empresas concessio-
nárias, às cartografias censitárias produzidas pelo IBGE, ou ainda, sobrepô-las às 
imagens de satélite (exemplo na Figura 7). 

Figura 7 – Exemplo de sobreposição de cartografias do município de Osasco-SP

Fonte: Prefeitura Municipal 
de Osasco, 2013.
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As informações produzidas por aerofotogrametria, imagem satélite ou sobrepo-
sição de cartografias devem ser checadas em campo. Qualquer que seja o método 
utilizado, as informações devem ser registradas na Planta Cadastral da cidade e, 
se possível, em bases georreferenciadas. É importante que a “cidade informal” se 
faça presente nas plantas da cidade.11 

Muitos municípios não possuem uma base cartográfica em formato digital. Nesse 
caso, pode-se buscar alternativas como adquirir, junto ao IBGE, um mapa da sé-
rie Cartas Topográficas na escala 1:50 mil, ou mesmo as bases cartográficas digi-
tais utilizadas para o Censo Demográfico 2010.12 Cabe lembrar que para o Censo 
2010, o IBGE elaborou bases para as áreas urbanas dos 4.650 municípios brasilei-
ros com menos de 20 mil habitantes.

Quantificação dos domicílios 

Da mesma forma, nem todos os municípios contam com informações censitárias 
ou cadastros municipais atualizados do conjunto dos assentamentos. Esses muni-
cípios devem buscar alternativas para estimar o número de domicílios.

a) Levantamento socioeconômico cadastral

O número de domicílios pode ser extraído do levantamento socioeconômico ca-
dastral. Esse levantamento é um importante instrumento de planejamento dos 
processos de intervenção, definição de diretrizes e do público-alvo de programas 
habitacionais e sociais. É produzido ou atualizado na etapa de planejamento da 
intervenção em um determinado assentamento, podendo se tornar um instru-
mento de controle do crescimento ou adensamento do assentamento. 

A maioria dos municípios possui esse levantamento apenas para alguns assenta-
mentos urbanizados ou em processo de urbanização, e é comum que o levanta-
mento de cada assentamento ou grupo de assentamentos tenha se realizado em 
um período diferente. Nem todos os municípios possuem um sistema permanente 
de atualização de dados, razão porque os levantamentos podem estar desatualiza-
dos. Em muitos casos, esse levantamento pode se encontrar na Secretaria de Ação 
Social ou na Secretaria de Saúde. A informação pode ser atualizada por meio da 
contagem dos domicílios, ou pelo cruzamento com o cadastro de concessionárias 
de água, energia elétrica ou, ainda, tomando-se por referência imagens de satélite.

11. O ‘Guia para Mapeamento dos Assentamentos Precários’ (BRASIL, 2010) apresenta informações sobre como 
inserir informações coletadas de vários tipos (croquis, mapas em papel ou digitalizados) na base cartográfica 
digital e georreferenciada.
12. O que pode exigir tratativas específicas ou estabelecimento de convênio.
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b) Contagem de domicílios

A contagem de domicílios pode ser feita com ou sem o apoio de uma base cadas-
tral de construções e vias. Quando é realizada como parte integrante do levanta-
mento cadastral ou do levantamento planialtimétrico cadastral, essa base também 
serve de instrumento para elaboração do diagnóstico. A partir da definição apro-
ximada do perímetro do assentamento, pode-se, igualmente, contar o número de 
domicílios de um determinado setor representativo no conjunto e, partir desse 
dado, estimar o número total de domicílios do assentamento. 

c) Estimativa cuja referência é a aerofotogrametria ou a imagem de satélite

É possível estimar o número de domicílios existentes em um assentamento cru-
zando informações municipais sobre o perímetro da área ocupada e estimando 
uma densidade de ocupação. O perímetro da área ocupada pode ser identificado 
por aerofotogrametria ou por imagem de satélite; e a densidade, por exemplo, 
pode ser estimada tomando por referência outro assentamento que apresente as 
mesmas características físicas e possua levantamento cadastral ou contagem rea-
lizados recentemente, pelo município.

Também pode-se tomar como referência para o calculo da densidade, as informa-
ções constantes no estudo ‘Aglomerados Subnormais: Primeiros Resultados’, do 
Censo 2010 (IBGE, 2010). Como mencionado anteriormente, nem todos os perí-
metros de assentamentos identificados pelo município coincide com os períme-
tros dos setores subnormais do IBGE; entretanto, quando a informação do Censo 
é recente, pode-se ‘importar’ os dados de densidade dos setores subnormais.13 

Para estimar o número de domicílios e pessoas por assentamento, os técni-
cos poderão utilizar uma estratégia que consiste na “importação” dos dados 
de densidade populacional em um perímetro conhecido para outro que se 
pretende caracterizar. Os procedimentos são os seguintes: escolher um se-
tor censitário razoavelmente homogêneo, com características (na imagem 
aérea) semelhantes às do perímetro do assentamento cuja população que-
remos estimar, e aplicar a densidade demográfica (número de domicílios 
ou de habitantes por hectare) do setor conhecido, à metragem do assenta-
mento precário (por proporcionalidade ou “regra de três”), obtendo-se a 
estimativa de população desejada.

(BRASIL, 2010; p. 51)

13. Esta metodologia, de importação de informação de outros setores, foi uma das alternativas utilizadas 
pela Prefeitura Municipal de Osasco para identificar o número de domicílios em assentamentos precários. 
 (Osasco, 2012)
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Lembramos que os perímetros devem ser comparáveis, ou seja, o tecido urbano 
deve ser semelhante; e qo da informação nacional (Censo do IBGE) ou munici-
pal (Cadastros Municipais) é extremamente relevante no sentido de se obter uma 
maior aproximação com a realidade. Sabe-se que o Censo é realizado a cada dez 
anos, e que os cadastros municipais nem sempre são atualizados com regularida-
de. Deve-se optar pela informação mais recente e confiável. 

O município de Osasco utilizou como uma das alternativas para delimitar o perí-
metro dos assentamentos e quantificar o número de domicílios existentes, a infor-
mação dos aglomerados subnormais segundo o IBGE (Figura 8). Muitas vezes, o 
perímetro definido pelo IBGE (setor subnormal) não coincidia com o perímetro 
do assentamento. Diante disso, o município corrigiu o perímetro e usou a infor-
mação de densidade do perímetro delimitado pelo IBGE para estimar o núme-
ro de domicílios do assentamento. A Figura 8 ilustra essa alternativa: a mancha 
laranja representa o aglomerado subnormal indicado pelo IBGE; e o perímetro 
amarelo, a delimitação adotada no PLHIS.

Figura 8 – Compatibilização de informações municipais e do IBGE  
(setores subnormais) sobre o município de Osasco-SP 

Fonte: Elaborado por Prefeitura Municipal de Osasco (2012) com base nos dados do Censo De-
mográfico de 2010
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d) Cadastros das concessionárias e órgãos responsáveis pelos serviços de água, 
esgotos e energia

Novamente uma combinação de métodos pode ser utilizada, desde que se registre 
a fonte ou método utilizado em cada caso. Cabe ressaltar que se trabalha sobre 
estimativas para produção de diagnóstico municipal e essas informações deverão 
ser confirmadas para cada assentamento, na etapa de elaboração do projeto.

Assentamentos precários do tipo de favelas e loteamentos irregulares: tipologias de 
assentamento e intervenção14

Tem-se por pressuposto que os critérios para a caracterização dos assentamen-
tos precários devem ter correspondência com as categorias de intervenção, e que 
estas, por sua vez, são definidas em função da lacuna entre as características do 
assentamento e o conceito de moradia digna (CARDOSO et al, 2009). A partir 
do tipo e grau de precariedade ou inadequação do assentamento, o objetivo das 
intervenções de urbanização e de integração urbana é garantir um patamar básico 
de qualidade habitacional e urbana, considerando: a erradicação das situações de 
risco; a implantação de infraestrutura básica, priorizando o saneamento ambien-
tal; a ampliação da mobilidade e do acesso aos diversos equipamentos urbanos; a 
adequação da unidade habitacional; a regularização fundiária; e as ações relativas 
à inclusão social de seus moradores. A caracterização dos assentamentos deve 
se pautar por essas variáveis, permitindo a identificação do que falta para que se 
atinja esse patamar básico, e se defina o tipo de intervenção a ser implantado no 
assentamento (Figura 9).

Figura 9 – Tipologias de assentamento e intervenção

14 O texto desta seção é uma revisão de parte do conteúdo publicado pela autora Rosana Denaldi no capitulo 
do livro ‘Assentamentos precários: identificação, caracterização e tipos de intervenção’. Ver Denaldi (2009); Brasil 
(2009b, p.107-131).
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Tipologias de assentamento

Recomenda-se que o município, considerando o tipo de intervenção necessária, 
classifique o conjunto de assentamentos precários em consolidados, consolidáveis 
e não consolidáveis: 

Consolidado

É o assentamento integrado urbanisticamente e dotado de infraestrutura 
básica. Não são necessárias intervenções físicas que alterem sua morfo-
logia (reparcelamento de lotes, redefinição de sistema viário), ou mesmo 
a execução de obras de infraestrutura básica. Entretanto, o assentamento 
consolidado pode não estar regularizado, e sua população pode apresentar 
demandas específicas por programas de pós-ocupação, programas sociais e 
equipamentos e serviços públicos. 

Consolidável

Núcleo consolidável é aquele que apresenta condições favoráveis de re-
cuperação urbanística e ambiental e de reordenamento urbano (abertura 
ou readequação de sistema viário, implantação de infraestrutura básica, 
regularização urbanística do parcelamento do solo), com ou sem necessi-
dade de remoção (reassentamento) de parte das famílias moradoras. Essa 
remoção pode ser necessária para eliminar situações de risco, promover o 
desadensamento, executar intervenções urbanas ou, ainda, como resposta 
a restrições legais à ocupação.

Não consolidável

É o núcleo que não apresenta condições de recuperação urbanística e am-
biental e de reordenamento urbano. Trata-se de núcleos comprometidos 
por situações de risco e insalubridade não solucionáveis: por exemplo, 
aqueles núcleos localizados sobre aterro sanitário, oleoduto, sistema viário 
estrutural da cidade, áreas de risco, áreas de preservação ambiental e non 
aedificandi. Os núcleos não consolidáveis são objeto de intervenção do tipo 
de ‘remoção’ e reassentamento em novas áreas. 

A tipologia de assentamentos precários engloba situações distintas de precarieda-
de e irregularidade, verificadas em diferentes regiões do Brasil. A caracterização 
deve ser feita pelo município considerando suas especificidades locais e a neces-
sidade de articulação de um sistema nacional de informação, planejamento e fi-
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nanciamento das intervenções. O município pode, ainda, abrir esse espectro para 
definir tipologias diversas de intervenção relacionadas, por exemplo, com o grau 
de consolidação, fragilidade ambiental do território ou percentual de reassenta-
mento. No Capitulo 6 deste livro, apresentam-se várias alternativas adotadas por 
municípios paulistas. 

O Ministério das Cidades (BRASIL, 2008) recomenda que a caracterização física 
dos assentamentos seja elaborada tendo por base as condições do terreno, mora-
dia, traçado urbano e consolidação do assentamento.

Tipologias de intervenção

A partir do pressuposto de que os critérios para a caracterização dos assentamen-
tos precários devem ter correspondência com as categorias de intervenção e que 
estas, por sua vez, são definidas em função da lacuna entre as características do as-
sentamento e o conceito de moradia digna, a Secretaria Nacional da Habitação do 
Ministério das Cidades sugere uma classificação segundo os tipos de intervenção, 
assim definidos: urbanização (simples); urbanização (complexa); reassentamento 
(ou realocação); e remanejamento (ou relocação) (BRASIL: 2009a; 2010).

Urbanização

A urbanização viabiliza a consolidação do assentamento com a manutenção 
total ou parcial da população no local. Compreende abertura, readequação 
ou consolidação de sistema viário, implantação de infraestrutura completa, 
reparcelamento do solo (quando couber), regularização fundiária e, quan-
do necessário, a execução de obras de consolidação geotécnica, a constru-
ção de equipamentos sociais e a promoção de melhorias habitacionais.

Urbanização Simples

Compreende a intervenção em assentamentos que possuem baixa ou mé-
dia densidade, traçado regular, não apresentam necessidade de realização 
de obras complexas de infraestrutura urbana, consolidação geotécnica e 
drenagem e apresentam índice baixo de remoções (até 5%). 

Urbanização Complexa

Compreende a intervenção em assentamentos com alto grau de densidade, 
em geral de tipo de aglomerado, com alto índice de remoções, que não 
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apresentam traçado regular e/ou necessidade de realização de complexas 
obras geotécnicas ou drenagem urbana, como canalização de córregos, 
contenção de encostas e “criação de solo”.   

Remanejamento (ou relocação)

Trata-se da reconstrução da unidade no mesmo perímetro da favela ou as-
sentamento precário que está sendo urbanizado. A população é mantida 
no local após a substituição das moradias e do tecido urbano. É o caso, por 
exemplo, de áreas que necessitam de troca de solo ou aterro. Na maioria 
das vezes, a solução é a remoção temporária das famílias para execução 
de obras de infraestrutura e construção de novas moradias. A intervenção, 
nesse caso, também envolve a abertura de sistema viário, implantação de 
infraestrutura completa, parcelamento do solo, construção de equipamen-
tos (quando necessária) e regularização fundiária.

Reassentamento (ou realocação)

Compreende a remoção para outro terreno, fora do perímetro da área de 
intervenção. Trata-se da produção de novas moradias de diferentes tipos 
(apartamentos, habitações evolutivas, lotes urbanizados), destinadas aos 
moradores removidos de assentamentos precários consolidáveis ou não 
consolidáveis.

Para urbanizar núcleos consolidáveis, muitas vezes é preciso promover a remoção 
(reassentamento) de parte das famílias. A produção de novas moradias, portanto, 
deve ser prevista tanto no caso de núcleos não consolidáveis como no caso de 
núcleos consolidáveis. 

Vale ressaltar que um mesmo assentamento ou complexo (conjunto de assenta-
mentos conurbados) pode exigir mais de um tipo de intervenção.  Nesse caso, o 
município pode considerar que se trata de um único assentamento a demandar 
diferentes tipos de intervenção; ou considerar o aglomerado como um conjunto 
de assentamentos distintos, dividindo-os em setores correspondentes às diferen-
tes tipologias de intervenção.
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Figura 10 – Favela Sítio Bom Jesus – Urbanização no município de  
São Bernardo do Campo-SP

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 2011.

Figura 11 – Reassentamento da Favela Jardim Ipê – Conjunto Habitacional 
Três Marias –, município de São Bernardo do Campo-SP 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 2011.
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Identificação do déficit e inadequação dentro dos assentamentos precários

 

No âmbito do PLHIS, é importante estimar o percentual de domicílios em assen-
tamentos precários consolidáveis (inadequação) e o percentual de domicílios que 
precisam ser substituídos (déficit), ou seja, que demandam realocação ou reassen-
tamento. Essa informação é essencial para estimar os recursos necessários para 
aquisição de terra, produção habitacional e urbanização. Entretanto, como men-
cionado anteriormente, as informações da Fundação João Pinheiro sobre déficit e 
inadequação não são suficientes para produzir essa estimativa. Muitos domicílios 
classificados pela FJP como de déficit qualitativo, ou seja, inadequação, corres-
pondem, na verdade, a situações de déficit quantitativo, demandando produção 
de novas moradias para reassentamento. Cabe ao município aperfeiçoar essas es-
timativas nacionais, como se pode verificar na Tabela 2, ilustrativa.

Tabela 2 – Assentamentos precários: Déficit segundo diferentes  
fontes de informação 

Fonte: a) Fundação João Pinheiro (BRASIL/FJP, 2005); b) Prefeituras municipais de Santo An-
dré (2006), São Vicente (2009), Peruíbe (2010), Itapecerica da Serra (2009), Taboão da Serra (2010) e  

São Bernardo do Campo (2011).

Os núcleos ou domicílios que necessitam ser realocados (ou reassentados) de-
vem ser excluídos da condição de inadequação e computados no cálculo do défi-
cit quantitativo. Recomenda-se que o município acrescente a remoção como um 
componente do déficit quantitativo.

O município poderá estimar o déficit quantitativo adotando diferentes alternati-
vas, cuja escolha depende das características dos assentamentos e das informações 
disponíveis.  Também poderá produzir uma estimativa para cada assentamento, 
grupo de assentamentos, ou para a totalidade dos assentamentos existentes na 
cidade.

Algumas alternativas:

a) Informações obtidas de projetos e estudos de viabilidade de urbanização de 
assentamentos existentes na cidade
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Alguns municípios possuem projetos (do tipo de estudo preliminar ou anteproje-
to) ou estudos de viabilidade de urbanização, realizados com base em levantamen-
tos socioeconômicos cadastrais ou diagnósticos integrados (urbano, ambiental e 
social), que apresentam definição de estrutura viária, parcelamento, demarcação 
de setores de consolidação e remoção. Esses estudos ou projetos permitem defi-
nir ou estimar o número de domicílios que podem ser consolidados e, portanto, 
computados como inadequação (déficit qualitativo), e o número de domicílios de 
devem ser removidos (reassentamento) e computados como déficit quantitativo. 
Nesse caso, cada assentamento apresenta uma informação. 

b) Estimativa baseada em tipologias de assentamentos existentes na cidade

Neste caso, o município agrupa os assentamentos tomando como referência suas 
características físicas ou restrições de natureza jurídica ou ambiental, e estabelece 
um percentual de remoção baseado em estudos de caso representativos dessas 
tipologias ou projetos desenvolvidos.

c) Estimativa baseada na caracterização geral dos assentamentos existentes na 
cidade

O levantamento ou conhecimento das características gerais dos assentamentos 
existentes (densidade, risco, acesso a equipamentos sociais, restrições ambientais, 
etc.), assim como de sua classificação (consolidados, consolidáveis, não consoli-
dáveis), permite definir um percentual médio de remoção referente ao conjunto 
dos assentamentos existentes na cidade. A existência de levantamentos de campo 
e de projetos ou estudos realizados para alguns desses assentamentos pode contri-
buir para estimar esse percentual.

d) Estimativa baseada em informação regional 

O município também pode tomar por referência as informações produzidas por 
outras cidades, consórcios intermunicipais, agências metropolitanas, governos de 
Estado ou instituição de ensino e pesquisa. Nesse caso, deve-se considerar as ca-
racterísticas regionais sem deixar de observar que especificidades locais podem 
ser importantes. O conjunto de assentamentos existentes em duas cidades, loca-
lizadas na mesma região, pode apresentar características geomorfológicas e de 
densidade semelhantes, embora a tipologia de intervenção possa ser diferente se 
uma das cidades apresentar grande parcela de seu território e dos assentamentos 
precários em áreas ambientalmente frágeis, do tipo de Area de Proteção dos Ma-
nanciais – APM – e Área de Preservação Permanente – APP –, por exemplo.

Essa estimativa requer a definição de critérios locais, que podem se diferenciar 
de uma cidade ou região para outra. Parâmetros urbanísticos, legislação urbana 
ou ambiental (municipal ou estadual), características do meio físico e até mesmo 
reivindicações da população de uma cidade ou assentamento podem induzir a 
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adoção de diferentes parâmetros de urbanização que, por sua vez, resultam em 
maior ou menor percentual de reassentamento ou realocação. 

Vale ressaltar que diferentes parâmetros de intervenção resultam em distintas so-
luções, custos e percentual de famílias reassentadas. Estudo desenvolvido pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (Carvalho et al, 2002) analisa procedi-
mentos para tomada de decisão em Programas de Urbanização de Favelas base-
ados na análise e comparação de diferentes alternativas de intervenções, adoção 
de diferentes parâmetros e padrões urbanísticos e seus respectivos custos. O mé-
todo proposto consiste em levantar o diagnóstico da situação inicial da favela, 
formular alternativas de intervenção (correspondentes a diferentes padrões de ur-
banização) e analisá-las comparativamente. O estudo demonstrou que diferentes 
padrões de urbanização (e parâmetros de projeto) resultam em diferentes custos 
de urbanização e diferentes percentuais de remoção e relocações. 

Considerações finais

A mensuração do déficit relacionado aos assentamentos precários no país envolve 
não apenas a obtenção de dados como também a construção institucional de sis-
temas permanentes de coleta e atualização de informações. O município conhece 
melhor a realidade local e regional, é o ente federativo que melhores condições re-
úne para identificar os assentamentos, quantificar os domicílios existentes e iden-
tificar o tipo de déficit (quantitativo ou qualitativo) dentro dos assentamentos.

A maioria dos governos municipais não dispõe de informações atualizadas sobre 
os assentamentos precários, muitos possuem limitada capacidade institucional e 
grande dificuldade para produzir e disponibilizar informações sobre precariedade 
e condições de moradia em seu território. Recomenda-se que o município inicie 
a produção de informação, priorizando essa tarefa e considerando as especifici-
dades municipais. Vale ressaltar que uma estimativa baseada no conhecimento da 
realidade, mesmo que imprecisa, já significa uma primeira aproximação. O mais 
importante é organizar uma base de dados a partir das informações e dos recursos 
disponíveis, que seja passível de atualização com baixo custo e forneça informa-
ções adequadas para o planejamento de intervenções futuras.

Muitos municípios possuem informações sobre assentamentos precários. Essas 
informações, entretanto, nem sempre estão inseridas em bases cartográficas geor-
referenciadas e, na maioria dos casos, não estão disponíveis em sistemas de infor-
mações via WEB, ou seja, não são facilmente acessadas. Nesse caso, recomenda-se 
priorizar a ação de forma a, gradativamente, construir e aprimorar o sistema de 
informações municipal.
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A realidade é complexa, a questão das tipologias de assentamentos e intervenção 
dialoga tanto com conceitos já consolidados como em construção, e são muitas as 
especificidades locais e regionais a serem consideradas quando se discute concei-
tos e metodologias de caracterização dos assentamentos precários. Este capítulo 
se propõe tão somente à introdução do tema, sem a ambição de abordar todos os 
aspectos envolvidos. Outros estudos realizados e pesquisas em desenvolvimento 
devem ser consultados. 

Recomenda-se aos municípios conhecer a experiência de outros que enfrentaram 
o desafio de realizar essa tarefa. Não com o intuito de adotar as metodologias 
exatamente como foram desenvolvidas noutros contextos e sim para ampliar o 
repertório de alternativas. Este livro apresenta, em vários capítulos de sua Parte II, 
as experiências municipais que podem ser consultadas com esse propósito.  
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Introdução

A caracterização dos assentamentos precários é parte integrante do diagnóstico do 
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e informação necessária para 
definir as intervenções e estratégia de ação municipal. No capitulo anterior, discutiu-
-se as alternativas para identificação e dimensionamento dos assentamentos precá-
rios. Neste capitulo, trataremos de sua classificação, com o objetivo de definir tipo-
logias de intervenção e estimar o déficit quantitativo dentro desses assentamentos. 

A publicação ‘Curso a Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social’ 
(BRASIL, 2009) sugere a classificação dos assentamentos em ‘consolidados’, ‘con-
solidáveis’ e ‘não consolidados’. Entretanto, essa classificação pode ser insuficien-
te para definir tipologias de intervenção e, nesse caso, ela deve ser aberta para 
abarcar as especificidades municipais. A classificação dos assentamentos deve ser 
realizada de forma a agrupá-los por características similares ou por tipos de pro-
blema, para indicar claramente o tipo de intervenção necessária. A identificação 
das intervenções necessárias permite prever ações e estimar os custos envolvidos.

Evidentemente, são muitas as especificidades presentes nas diferentes tipologias 
de cidades e regiões, e até dentro de uma mesma região. Este trabalho não pre-
tende apresentar “receitas” mas registrar a experiência de alguns municípios, com 
o intuito de ilustrar caminhos metodológicos encontrados. As experiências men-
cionadas aqui dialogam com a realidade das Regiões Metropolitanas (RM) e de 
pequenos e médios municípios no Estado de São Paulo, e não são representativas 
do contexto nacional.1

1. A questão da precariedade em municípios da Amazônia é tratada por Santana, Holanda & Moura (2012), no 
semiárido baiano, por Denaldi et al (2012) e Akaishi (2012), em Alagoas, por Machado (2012), e no Rio Grande 
do Sul, por Vargas et al (2010).
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Os municípios que definiram tipologias de agrupamento de assentamentos con-
sideraram diversas variáveis para sua classificação: localização no território; pos-
sibilidade de consolidação do assentamento; percentual estimado de reassenta-
mento; características e restrições ambientais; densidade e tecido urbano; tipo de 
procedimento para regularização; porte do assentamento ou complexo; e outras.

A classificação dos assentamentos foi definida, na maioria dos casos, pela identi-
ficação das ações necessárias: reassentamentos; execução de obras pontuais de ur-
banização; execução de obras de infraestrutura e saneamento; execução de obras 
de urbanização de grande complexidade; regularização de áreas publicas; e regu-
larização de áreas privadas.

Agrupamento dos assentamentos segundo características e restrições ambientais

A falta de alternativas de acesso a moradia levou uma parcela da população a ocu-
par áreas desprezadas pelo mercado imobiliário, como aquelas ambientalmente 
protegidas. Parte expressiva dos assentamentos precários se localiza, parcial ou 
integralmente, em áreas que deveriam cumprir uma função ambiental, a exem-
plo das Áreas de Proteção Permanente (APP) e Áreas de Proteção dos Mananciais 
(APM).2

A Legislação ambiental e urbana abre a possibilidade de consolidação e regu-
larização de parcela desses assentamentos (ou de setores desses), mas indica a 
necessidade de  conciliar a melhoria das condições de habitação e recuperação 
ambiental. Essa Legislação também estabelece procedimentos específicos para li-
cenciamento e execução das obras.3 São exigências que podem resultar na remo-
ção de um percentual relevante de famílias (reassentamento), comparativamente 
ao praticado em outras porções do território; também implicam a definição de 
estratégias especiais para regularização fundiária. Quando uma parcela significa-
tiva dos domicílios em assentamentos precários encontra-se nessa situação, é re-
comendável que essa mesma situação se constitua em um dos recortes de analise.

2. Estima-se a existência de 1.982 favelas, ocupadas por 405.673 domicílios na cidade de São Paulo. Desse 
universo total, 633 favelas estão situadas total (69) ou parcialmente (564) sobre área não edificante de curso 
d’água e 317 em Área de Proteção de Manancial (HABISP, 2013).  Segundo Denaldi & Jodas (2012; p.339), na 
Região do ABC, registra-se a existência de 1.059 assentamentos precários, de tipo favela e loteamento irregular, 
que abrigam 211.677 domicílios, o que corresponde a 24% do total de domicílios da Região Metropolitana; 63% 
desses assentamentos encontram-se em Área de Preservação Permanente (APP) ou em Áreas de Proteção e 
Recuperação de Mananciais (APRM).
3. Ver, entre outras, as seguintes leis: Lei Estadual nº 13.579/2009 (SÃO PAULO, 2009); Lei Estadual nº 
12.233/2006 (SÃO PAULO, 2006); Resolução CONAMA nº 369 (BRASIL, 2006); Lei Federal nº 11.977/2009 
(BRASIL, 2009); e Lei Federal nº 4.771/1965 (BRASIL, 1965).
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No âmbito de elaboração do PLHIS do município de Osasco, optou-se por agru-
par os assentamentos por microbacia, o que permitiu identificar a dimensão do 
problema, as ações necessárias e custos envolvidos com a recuperação do conjun-
to dos assentamentos em cada microbacia. A Figura 1 apresenta espacialmente 
esses assentamentos.

O município classificou os assentamentos e para tanto, adotou como um dos cri-
térios as características e restrições ambientais. Definiu 6 tipologias de assenta-
mentos, descritas na próxima seção desta publicação. A Tipologia 2 reúne as-
sentamentos que ocupam integralmente ou parcialmente Áreas de Proteção Per-
manente – APP – de córrego ou nascente. Nesse caso, a partir da experiência 
municipal acumulada com projetos de urbanização, estimou-se a necessidade de 
remoção de cerca de 40% do total dos domicílios, percentual mais elevado que o 
estabelecido para as demais tipologias. Essas remoções (reassentamento) foram 
previstas para recuperar a faixa de APP (15 metros), eliminar situações de risco 
de inundação e solucionar problemas de solapamento e erosão.

Figura 1 – Osasco-SP: assentamentos precários por sub-bacias no município 

Fonte: Plano Local de 
Habitação de Interesse 
Social de Osasco, 2012.
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São Bernardo do Campo caracterizou todos os assentamentos precários exis-
tentes no município de acordo com a localização em relação à área de manancial, 
uma vez que 86% de seu território é constituído por áreas ambientalmente prote-
gidas e 54% dele encontra-se em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 
– Billings (APRM-B). O estudo concluiu que o município apresenta 261 assen-
tamentos, que somam 86.820 domicílios, sendo que 151 assentamentos e 44.903 
domicílios se localizam na APRM-B. (Figura 2). Também foram localizadas áreas 
vazias nessa região, para reassentar as famílias. 

Figura 2 – São Bernardo do Campo-SP: localização dos assentamentos  
precários no município 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de São Bernardo do Campo, 2011

De alguma forma, vários municípios trataram os assentamentos localizados em 
APA como um grupo ‘especial’. O município de Peruíbe, no âmbito do PLHIS, 
identificou um grupo de assentamentos como ‘Assentamentos precários em APPs 
ou APAs’ e apontou as situações onde seria possível consolidar a ocupação e situ-
ações que requeriam a remoção das famílias. O município de São Paulo, em seu 
Sistema de Informações Habitacionais (HABISP), apresenta a leitura dos assen-
tamentos precários por sub-bacia, utilizada como subsídio para a elaboração do 
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Plano Municipal de Habitação (PMH).  A adoção da sub-bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento no PMH paulistano deveria orientar a priorização das 
intervenções nos assentamentos precários, no âmbito da política habitacional  
local (São Paulo, 2011).

Agrupamento dos assentamentos tomando como referência as condições de  
urbanização e consolidação 

Como já foi mencionado, alguns municípios definiram tipologias de assentamen-
tos tomando como referência, principalmente, os tipos de ações e intervenções 
necessárias promover a recuperação e integração do assentamento.

O município de Osasco, além de agrupar os assentamentos por microbacia, classi-
ficou-os segundo os aspectos urbano-ambientais, o percentual de reassentamento 
requerido, o nível de carência de infraestrutura e a possibilidade de consolidação.

[...] Em Osasco, os fatores urbanísticos externos que mais se destacam 
quanto às possibilidades de consolidação ou não dos assentamentos precá-
rios dizem respeito à interdependência dos problemas habitacionais e am-
bientais, em especial à ocupação de áreas de Proteção Permanente (APP) 
de cursos d’água. Além deste, foram consideradas também as grandes in-
tervenções urbanísticas, como as obras estruturantes de infraestrutura vi-
ária e as Operações Urbanas Consorciadas, previstas e em andamento no 
município” (Osasco, 2012, p. 213).

Foram definidas 6 tipologias de assentamentos, apresentadas na Tabela 1 e na 
Figura 3.
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Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de Osasco, 2012.

Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 Tipologia 4
Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de Osasco, 2012.

O PLHIS de São Bernardo do Campo foi concluído em 2011. Antes de iniciar a 
elaboração do PLHIS, a Prefeitura, contratou o estudo intitulado ‘Mapeamento 
de Assentamentos Precários e/ou Irregulares’,4 que levantou, delimitou e caracte-
rizou todos os assentamentos precários existentes no município e permitiu iden-
tificar os problemas e ações necessárias. 

4. Sobre o ‘Mapeamento de Assentamentos Precários e/ou Irregulares em São Bernardo do Campo, ver o artigo 
de Nogueira et al nesta publicação.

Tabela 1 – Osasco-SP: tipologias de classificação dos assentamentos precários 
no município. Brasil, 2012

Figura 3 – Osasco-SP: tipologias de assentamentos precários no município.
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Os assentamentos foram classificados de acordo com o que se denominou ‘tipo-
logia de problemas’. Para cada ‘tipologia de problema’, foram indicadas as inter-
venções (ou atendimento) necessárias (São Bernardo do Campo, 2011). Os tipos 
de atendimento considerados foram: Urbanização (simples ou complexa); Remo-
ção (na forma de reassentamento ou remanejamento); e Regularização fundiária  
(Tabela 2). Foram identificadas 6 tipologias de assentamentos, sendo que as tipo-
logias 3, 4 e 5 referem-se aos assentamentos precários de tipo favela e loteamento, 
as tipologias 1 e 2, a loteamentos irregulares, e a tipologia 6, a conjuntos habita-
cionais irregulares (Figura 4).

Todas as informações sobre assentamentos precários produzidas pela Prefeitura 
no âmbito do ‘Mapeamento de Assentamentos Precários e/ou Irregulares’ e no 
Plano Municipal de Redução de Riscos e do PLHIS foram sistematizadas e inseri-
das no Sistema de Informações de Habitação de Interesse Social de São Bernardo 
do Campo (SIHISB), e podem ser acessadas via web, por toda a população.5 A 
produção de informações georreferenciadas, organizada em sistemas informacio-
nais, permite registrar onde se localiza a precariedade habitacional no município, 
democratiza o acesso às informações, além de auxiliar no processo de decisões de 
planejamento e execução das intervenções da gestão pública. O SIHISB da Prefei-
tura de São Bernardo do Campo e o HABISP da Prefeitura de São Paulo se des-
tacam como experiências de mapeamento, georreferenciamento e sistematização 
das informações habitacionais.

5. Este Sistema de Informações Habitacionais foi desenvolvido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo em 
parceria com a Prefeitura de São Paulo e Aliança de Cidades/Banco Mundial, por meio de termo de cooperação 
técnica. O Sistema HABISP de São Paulo-SP, experiência pioneira, foi a referência para a elaboração do Sistema 
em São Bernardo, e customização, com base em suas características específicas e informações disponibilizadas.
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Tabela 2 – São Bernardo do Campo-SP: tipos de assentamentos precários no 
município. Brasil, 2011

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de São Bernardo do Campo, 2011
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Figura 4 – São Bernardo do Campo-SP: assentamentos precários ou 
 irregulares por tipologia de intervenção no município. 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de São Bernardo do Campo, 2011
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O município de Taboão da Serra definiu tipologias a partir da identificação de 
níveis de precariedade. Para tanto, considerou os seguintes parâmetros: carência 
de infraestrutura, tipo predominante da construção, densidade média do assenta-
mento, estruturação da malha viária, densidade e presença de risco físico. Dessa 
forma, classificou o tipo de intervenção necessário para as áreas em 5 níveis, des-
critos na Tabela 3.

Tabela 3 – Taboão da Serra-SP: assentamentos precários e número de  
domicílios, por nível de precariedade, no município. Brasil, 2009

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de Taboão da Serra, 2009.

Para cada nível de precariedade, apontou-se o tipo de intervenção necessária para 
urbanizar e consolidar cada assentamento. Tipos de intervenção definidos: Re-
gularização fundiária, Urbanização, Complementação de infraestrutura, Urbani-
zação simples, Urbanização complexa e Reurbanização total. Vale ressaltar que 
todas as intervenções propostas incluem ações de regularização fundiária e, quan-
do necessário, de melhorias habitacionais. Contudo, o município não identificou 
percentual de domicílios que poderiam ser consolidados (inadequação) e precisa-
riam ser removidos (déficit) por agrupamento. Estimou-se que 20% do total dos 
domicílios em assentamentos precários existentes necessitariam ser removidos. 
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Além disso, contabilizaram-se as remoções necessárias por risco físico (Risco alto 
e muito alto) nos assentamentos, estimadas pelo Plano Municipal de Redução de 
Risco (PMRR).

Agrupamento dos assentamentos adotando como referência o tipo de irregularidade 
fundiária

 

O tipo de assentamento precário predominante em muitos municípios é o lote-
amento irregular. Vários municípios com essa característica tentaram classificar 
os loteamentos de forma a melhor explicitar as ações necessárias e dimensionar a 
inadequação e déficit dentro desses loteamentos.

O Município de Peruíbe identificou cinco tipos de assentamentos precários, rela-
cionados a situações especificas obervadas em seu território: (i) Invasão de lotes 
em loteamentos aprovados; (ii) Ocupação de áreas públicas de loteamentos apro-
vados (sistema de recreio e áreas verdes, áreas institucionais e ruas); (iii) Assen-
tamentos irregulares e precários em APP ou APA; (iv) Ocupação de loteamentos 
implantados em desconformidade; (v) Parcelamentos clandestinos de baixa renda 
e invasão de glebas (Tabela 4). Os assentamentos precários foram caracterizados 
de forma a classificá-los quanto ao estágio e perspectiva de consolidação, e quanto 
ao tipo de intervenção que demandarão:

Invasão de lotes em loteamentos aprovados

Em Peruíbe, esse tipo de assentamento é caracterizado, principalmente, por 
duas formas distintas de ocupação: a) dispersa e pulverizada, todavia apre-
sentando estrutura de loteamento – configuração de lotes, quadras e malha 
de vias –; e b) concentrada, dando origem a assentamento irregular sobre-
posto ao regular, inscrito no contorno das quadras e descaracterizando, em 
parte, a divisão interna em lotes, embora sem criar um sistema interno de 
acesso de pedestres. (Figura 5) 

Ocupação de áreas públicas de loteamentos aprovados (sistema de  
recreio e áreas verdes; áreas institucionais e ruas)

Esse tipo caracteriza-se por alta densidade e características distintas dos lo-
teamentos onde ocorre – habitações rústicas e carência de infraestrutura. O 
sistema viário, embora definido, possui dimensões inferiores às da cidade 
formal, apresentando vielas e travessas. Grande parte desses assentamentos 
está inserida em APP ou APA.
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Assentamentos precários em APP ou APA

Essa tipologia reúne assentamentos as margens de rios e córregos, e nas 
áreas de mangue. Os domicílios nele existentes apresentam risco de inun-
dações.

Ocupação de loteamentos implantados em desconformidade

Consiste na irregularidade jurídico-urbanística pela não observância do 
projeto do loteamento aprovado na ocasião de sua implantação.

Parcelamentos clandestinos de baixa renda e invasão de glebas

Sua presença nas regiões periféricas da cidade é marcada pela condição 
de isolamento no território, com padrão rarefeito de ocupação em meio a 
grandes espaços desmatados vazios. Estas áreas são carentes de infraestru-
tura, equipamentos públicos e serviços (Peruíbe, 2009).

Tabela 4 – Peruíbe-SP: tipos de assentamentos, número de domicílios e inter-
venção no município. Brasil, 2009

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de Peruíbe, 2009.



141

Figura 5 – Peruíbe-SP: Loteamento Caraguava 

O município de Itatiba, no âmbito do PLHIS, identificou 6 tipologias de assen-
tamentos precários: Loteamentos rurais com focos de ocupação precária; Lotea-
mentos populares em processo de degradação; Loteamentos clandestinos de baixa 
renda; Quilombo e favela; e conjuntos irregulares do CDHU (Tabela 5). Os quatro 
primeiros correspondem a tipos de loteamento. A definição de consolidação ou 
reassentamentos dos domicílios foi norteada pela necessidade de eliminar situa-
ções de risco e de adequação à Legislação ambiental (desocupação de “áreas ver-
des”).

Tabela 5 – Itatiba-SP: tipos de assentamento e intervenção 
no município. Brasil, 2011 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de Peruíbe, 2009.

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de Itatiba, 2011.
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Outros determinantes

 

Os PLHIS analisados indicam que na maioria das vezes quando o município agru-
pa os assentamentos, leva em consideração um conjunto de características. En-
tretanto, as especificidades encontradas e até mesmo as estratégias de gestão da 
política habitacional podem justificar outras propostas.

No Estado de São Paulo, os municípios de Ribeirão Preto e Santo André identifica-
ram o grupo de assentamentos para os quais a determinante “imposições jurídi-
cas” (que são objeto de Ação Civil Publica ou Termo de Ajustamento de Conduta) 
define ou indica o tipo de intervenção. 

A interferência com obras viárias regionais ou equipamentos de grande impac-
to também foi considerada por alguns municípios como categoria de análise.  
Ribeirão Preto agrupou no Complexo Aeroporto os dez núcleos de favela loca-
lizados nas imediações do terminal de transportes do Aeroporto Leite Lopes. O 
agrupamento tem como característica comum os prejuízos à qualidade de vida de 
seus moradores decorrentes do impacto dos ruídos produzidos pelas aeronaves. 
O PLHIS apontou a necessidade de elaboração de estudo sobre o ruído produzido 
pelo equipamento instalado e por sua eventual futura ampliação. 

Também merece destaque a questão da densidade dos assentamentos e localiza-
ção das habitações precárias no território. Em alguns municípios, parcela das ha-
bitações precárias encontra-se dispersa pelo território e em outros casos, é difícil 
definir o que é considerado “assentamento precário”.

Para calcular as necessidades habitacionais, o município de Caieiras agrupou os 
domicílios precários de acordo com os conceitos de ‘demanda nucleada’ e ‘deman-
da dispersa’: 

[...] Demanda Nucleada é entendida, neste diagnóstico, como sendo aque-
las necessidades habitacionais vinculadas aos assentamentos precários — 
como favelas, loteamentos e ocupações irregulares que constituam conjun-
tos bem definidos e identificáveis no território. Estas situações de elevada 
precariedade constituem objeto prioritário para atendimento no Município 
pelo setor público. (Caieiras, 2009, p. 67 e 68).
[...] Demanda Dispersa é aquela que não apresenta nítidas delimitações ter-
ritoriais Os principais componentes desta demanda são as famílias que di-
videm uma mesma habitação com outra família (famílias conviventes) e as 
famílias cujo gasto com aluguel é excessivamente alto em relação à receita 
familiar. (Caieiras, 2009, p. 67 e 68).
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Caieiras adotou parâmetros de densidade (alta, média e baixa) para quantificar 
os domicílios em assentamentos precários e classificá-los. A partir dos dados dis-
poníveis de três núcleos com características distintas: Rua Maria Bernarda Bluter, 
Anita Garibaldi e Avaí; estabeleceram-se três parâmetros de densidade: alta, mé-
dia e baixa, respectivamente.

Tabela 6 – Caieiras-SP: densidade e número de domicílios em assentamentos 
precários no município. Brasil, 2009

Nota: em assentamentos com densidade muito baixa, foi adotada o número de famílias informado pelos moradores.

Fonte: Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Caieiras, 2009.

Em algumas situações – por exemplo, no caso de pequenos municípios com ca-
rências de infraestrutura e saneamento generalizadas –, é difícil identificar ‘assen-
tamentos precários’ como porções do território definidas. As habitações precárias 
encontram-se pulverizadas nas áreas urbana e rural e as carências estão presen-
tes tanto nos territórios “informais” e ocupados pela população de menor renda 
como naqueles “formais” e ocupados por famílias menos pobres (figura 6). 

Os PLHIS produzidos no semiárido baiano pela OSCIP Direito à Justiça para mu-
nicípios com população até 50 mil habitantes optou por indicar o conjunto de 
carências por setor, nas áreas urbana e rural, abarcando todo o território. Nesse 
caso, o diagnóstico do PLHIS traz o retrato de todo o território municipal.6 A 
caracterização da precariedade habitacional é realizada com base nos dados do 

6. Ver: ‘Utilização do SIAB como fonte de informação para identificar carências habitacionais no território dos 
pequenos municípios’, nesta publicação. Ver também Denaldi et al (2012).
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Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), da Estratégia Saúde da Família, 
no caso dos municípios que possuem 100% de cobertura de agentes comunitá-
rios de saúde (ACS) em seu território.7 O município de Serra do Ramalho, por 
exemplo, possui informações para cada setor de atuação dos ACS, tanto em área 
urbana como na área rural, onde é possível visualizar o conjunto das carências 
habitacionais existentes. 

Estudos8 elaborados para produção do PLHIS em municípios da Amazônia con-
firmaram a importância de tratar, como um grupo especial de assentamentos, “o 
modo de viver ribeirinho”. Iluminar a diversidade e especificidade é fundamental 
para definir ações que dialoguem com a realidade regional e contribuam, de fato, 
para diminuir a vulnerabilidade social. 

Figura 6 – Serra do Ramalho-BA: 
 setores da sede municipal representativos da ocupação 

7. Sobre a utilização do SIAB para caracterizar a precariedade habitacional no território dos pequenos 
municípios, ver Denaldi et al nesta publicação (Capitulo 10).
8. Ver Santana, Holanda & Moura (2012)

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de Serra do Ramalho, 2011
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Considerações finais

A caracterização dos assentamentos e seu agrupamento por tipo de problema ou 
características marcantes é uma informação fundamental para dimensionar o dé-
ficit habitacional dentro dos assentamentos, indicar ações necessárias e estimar 
custos envolvidos.

No capitulo anterior deste livro, foram discutidas as limitações e incompatibili-
dades, em nível nacional, para quantificação dos assentamentos precários e defi-
nição dos percentuais de déficit e inadequação em seu interior. Abordou-se a di-
ficuldade (ou impossibilidade) de obter-se as informações necessárias, a respeito 
da perspectiva de consolidar ou não uma ocupação a partir dos dados do Censo 
Demográfico (IBGE) ou da Fundação João Pinheiro/IBGE, ou ainda, pela consul-
ta do estudo ‘Assentamentos Precários no Brasil Urbano’, elaborado pelo Centro 
de Estudos da Metrópole, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEM/
Cebrap). Alguns dos casos mencionados neste capitulo exemplificam a impor-
tância da produção da informação municipal. Os municípios de Caieiras, Itatiba 
e Peruíbe não apresentavam ‘déficit habitacional em aglomerados subnormais’ 
segundo informações da Fundação João Pinheiro (2007) mas, de acordo com as 
informações municipais registradas nos PLHIS, acumulavam déficits de 1.906, 
587 e 1.464 unidades habitacionais, respectivamente, no período de elaboração 
de seus Planos Locais de Habitação de Interesse Social. O município de Osasco 
apresentava ‘déficit habitacional em aglomerados subnormais’, segundo informa-
ções da Fundação João Pinheiro (2007), de 2.882 unidades e segundo informações 
municipais de 12.457 unidades.

O conhecimento e caracterização dos assentamentos precários permite identificar 
as ações necessárias e melhor dimensionar as necessidades e custos envolvidos. 
Reforça o entendimento de que os assentamentos não são “ilhas” no território, 
mas parte integrante de um tecido urbano e dinâmica socioespacial e, portanto, 
a intervenção deve dialogar com outras estratégias, mais amplas, de integração e 
recuperação desse território. 

O município é o ente da Federação mais indicado para identificar as especifici-
dades de seu território e as necessidades habitacionais, e apontar as possibilidade 
e limitações para solucionar seus problemas de Habitação com o apoio dos pro-
gramas promovidos nacionalmente, ou regionalmente, pelos governos estaduais. 

O objetivo desse trabalho é alertar os municípios sobre a necessidade de aprofun-
dar o conhecimento sobre a precariedade no território e apontar alguns exemplos. 
Vale ressaltar que a capacidade institucional dos municípios brasileiros é bastante 
desigual e, provavelmente, este é um dos fatores a dificultar a realização dessa ta-
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refa. Entretanto, a exigência de elaboração dos PLHIS pode contribuir para iniciar 
ou aprimorar processos de produção e informação em diferentes contextos, e ain-
da que se alcance diferentes resultados, trata-se de ampliar o conhecimento sobre 
a precariedade e valorizar os processos do planejamento habitacional.
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