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a tradição dos planos 



 
 

o Estatuto da Cidade (2001) e o direito à moradia 

 

 
 

• ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

principalmente o acesso à moradia  

 

• promover a gestão democrática das cidades 

 

• oferecer mecanismos para a regularização fundiária 

 

• combater a retenção especulativa dos terrenos urbanos 

 

• assegurar a sustentabilidade ambiental, social e econômica dos 

núcleos urbanos 

 
 
 
 
 
 



uma década depois…   principais avanços na área da 

habitação  

  
 

• gestão democrática 

• elaboração do PLHIS 

• demarcação das ZEIS 

• parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

•  IPTU progressivo no tempo 

• desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública 

• usucapião especial 

• concessão de uso especial para fins de moradia 

• direito de preempção 

• direito de superfície 

• outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso 

• operações urbanas consorciadas 

• transferência do direito de construir 
• consórcio imobiliário 

 
 
 



 
 

fracassos 
 

 

dos 138 milhões de brasileiros que moram em cidades … 

 

• 83 milhões não são atendidos por sistemas de esgoto 

 

• 45 milhões não são atendidos por sistemas de água potável 

 

• 37 milhões não conseguem acessar o transporte público 

 

• 11,5 milhões moram em bairros precários (favelas) 

 

• crescimento dos índices de violência urbana 
 
 



com o Estatuto da Cidade,  os novos instrumentos 

jurídicos e o sistema de gestão democrática,  o 

acesso à moradia digna e a qualidade da vida urbana 

no Brasil melhoraram?  



sim 
 

• criação de espaços de diálogo 

 

• criação do Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das 

Cidades 

 

•  instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social 

 

• instituição do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social 

 

• política nacional de saneamento básico 

 

• programa  MCMV 



não 

 
 

• quadro de desigualdades nas cidades 

 

• qualidade dos espaços urbanos e da habitação 

 

• qualidade ambiental 

 

•  transporte público 

 

• acesso à terra 

  

• submissão ao planejamento estratégico corporativo 



     os desafios dos planos na cidade 

contemporânea 



1,8 bilhão de pessoas ao redor do mundo não tem acesso à água limpa   

2,5 bilhões não tem acesso a qualquer tipo de saneamento 

1 bilhão vive em assentamentos precários 



















 

 

primeira resposta (ou a mais fácil) 

aos desafios da cidade contemporânea 

 

 ‘décifit habitacional’ 

 

solução para o déficit  = construir novas 

moradias 











resposta alternativa (ou a mais difícil) aos desafios 

da cidade contemporânea 

 

 

levar cidade onde ela não existe 

 
(infraestrutura, equipamentos públicos e comunitários, áreas de lazer, 

novas unidades, acessibilidade e etc) 

 

 

 

a experiência de São Paulo 2005-2012 
 



3 milhões de paulistanos vivendo em assentamentos precários 





plano 
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habitação
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aprimorar e entender os números ‘oficiais’ do ‘déficit’ 



Pesquisa Domicílios População 

Censo 2000 2.958 10.885 

CEM/ Cebrap (2007)* 4.924 19.496 

Censo 2010 669 2.408 

PMB** 22.000 74.000 

 

 

* Estimativa realizada para o Ministério das Cidades com base no Censo 2000 

** Estimativa realizada com base em cadastramentos do cartão cidadão, sabesp e eletropaulo (2014) 

caso Barueri   
números da população que vive em assentamentos precários 



informações habitacionais  www.habisp.inf.br 



Paraisópolis 



contagem de construções/ pesquisa domiciliar 



                                        perfil socioeconômico  



 

infraestrutura 

 conexões domiciliares de água, esgoto e de energia 



 

risco de inundações e deslizamento 

          situações de risco, graus  e possibilidade de ocorrência 



moradias em situação de risco 



vulnerabilidade social 

educação, renda, características demográficas  



saúde 

mortalidade infantil, mortalidade 

precoce, mortalidade por causas 

externas e taxa de incidência de 

tuberculose 

No Subprefeituras 

1 Aricanduva 9 Guaianases 17 Parelheiros 25 Sé 

2 Butantã 10 Ipiranga 18 Penha 26 São Miguel 

3 Campo Limpo 11 Itaim Paulista 19 Perus 27 Socorro 

4 Casa Verde / Cachoeirinha 12 Itaquera 20 Pinheiros 28 Tremembé/ Jaçanã 

5 Cidade Ademar 13 Jabaquara 21 Pirituba 29 Vila Maria / Vila Guilherme 

6 Cidade Tiradentes 14 Lapa 22 Santana / Tucuruvi 30 Vila Mariana 

7 Ermelino Matarazzo 15 M'Boi Mirim 23 Santo Amaro 31 Vila Prudente / Sapopemba 

8 Freguesia do /Brasilndia 16 Moca 24 São Mateus 



sistema de priorização de intervenções 

Caracterização Classificação Elegibilidade Priorização 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Caracterizar os 

assentamentos precários 

da  cidade de Sao Paulo 

Classificar as áreas em 

grupos que orientem o 

tipo de intervenção 

necessária 

Definir as áreas objeto 

de intervenção,  

estabelecendo nesta 

fase um corte da 

atuação 

Priorizar a atuação em 

as áreas que se 

enquadram nos 

critérios de 

elegibilidade 



classificação 

Classificação Ação 

Núcleo urbanizado e regularizado 
integrar aos serviços públicos da cidade 

formal 

Loteamento urbanizado e regularizado  

inclusive registrariamente 

inclusão no programa de regularização 

Núcleo urbanizado 

Loteamento urbanizado 

Favela em processo de  urbanização 

Loteamento em processo de urbanização  

e regularização registrária  

Favela urbanizável inclusão no programa de urbanização e 

regularização de favelas e loteamentos Loteamento urbanizável e regularizável 

Favela não urbanizável 

reassentamento das famílias Loteamento não urbanizável 

Loteamento não regularizável 



elegibilidade 

Grupos Critérios 

Condições impróprias à 

ocupação 

Ocupação em acessos viários 

Ocupação  embaixo de pontes e viadutos 

Ocupação em praças e ilhas de tráfego 

Ocupação em aterros, lixões  

Ocupação em baixo de redes de alta tensão 

Ocupação sobre oleodutos ou gasodutos 

Ocupação em área não edificante e/ou cursos de água 

Ocupação em área com risco de inundações e  deslizamento 

Ocupação em áreas contaminadas 

Ocupação em áreas no edificante do sistema viário 

Ocupação em áreas no edificante do sistema ferroviário 



3 milhões de habitantes 

800.000 moradias 

130 mil reassentamentos 

1.600 favelas 

1.200 loteamentos 

 

124 km2 

 

20% das favelas e 13% dos 

loteamentos estão localizados em 

zonas sujeitas a alagamentos 

Assentamentos Precários  

em São Paulo 



priorização definida 

por sub-bacias 

 
(adotada em 2008) 



definição dos Perímetros 

de Ação Integrada (PAIs) 

1. obras de drenagem estruturais 

 

2. parques lineares 

 

3. projetos de despoluição de 

córregos (Programa Córrego 

Limpo) 

 

4. implantação de coletores tronco 

(Projeto Tietê) 

em 2009 foram incluídos quatro 
novos critérios 

resultados: 

 



Recursos: 
 

Orçamento Municipal 

Estadual 

Federal 

Fundo de Saneamento  

Fundo de Desenvolvimento 

Urbano 

Operações Urbanas 

Plano Municipal de 

Habitação  

(2009 - 2024) 

4 períodos 

governamentais (16 anos) 

 

R$ 25 bilhões  

(R$ 1,5  milhões ao ano) 



 alinhamento institucional 
  

 

 constituição federal - artigo 23 - articulação 

institucional entre os três níveis de governo 

 lei federal 11.124/2005 - sistema e fundo nacional de 

habitação de interesse social 

 plano nacional de habitação 

 plano estadual de habitação 

 plano municipal de saneamento - LF 11.445/07 e LM 

14.934/09 

 

  



 

habitação 
 

 saneamento 

 drenagem 

resíduos sólidos 

saúde pública 

 requalificação urbana e ambiental 

redes sociais 

equipamentos públicos 



 

definição de programas habitacionais: 
 

• urbanização de favelas 

• regularização urbanística de loteamentos 

• regularização fundiária de favelas e loteamentos 

• recuperação de cortiços na área central 

• recuperação do parque habitacional construído (3Rs) 

• produção de novas unidades 

• recuperação de prédios na área central 

• aluguel social 

• parceria social 

 

 

 

 



Fóruns de 

participação social 

Conselho Municipal de Habitação 

 

Fórum de entidades (plano urbanístico) 

 

Conselho Gestor das Zonas Especiais 

de Interesse Social - ZEIS 

 

Conselho Gestor do Fundo de 

Saneamento 

 

Conselho Gestor das Operações 

Urbanas  

construção de redes sociais locais 





        o plano urbanístico 



             
Heliópolis 

 
Famílias – 23.000 

 

População - 70.000 

 

Área  - 1.000.000 m² 

 

Densidade  - 544 hab/ha 

 

3.700 novas unidades 









1997 1989 
2011 

1990 

2011 
2001 

1990 

1998 
2009 

2008 

2007 

2006 

2002 

2009 

2004 

2010 

2012 

2005 

2001 

2012 

2013 



 

o que é um Plano Urbanístico? 

fórum de lideranças 



   

Pontos Negativos 

Principais pontos de 
comércio e feira 

Pontos Positivos 



estabelecer padrões urbanísticos 



93

Conjunto Promorar Rio Claro, patamar 4, 

projeto Praça 3.



Praças de escala local 

Parques de escala regional 

Conexões Verdes 

sistema de áreas verdes 





ocupação de espaços remanescentes 



sistemas  de drenagem 



recuperação urbanística e habitacional 



produção de novas unidades habitacionais 





equipamentos públicos 



projetos de grande escala 

 

OUCs Faria Lima e Água Espraiada 



               OUs Água Espraiada e Faria Lima 



Real Parque  - 1.500 famílias 







 

 

 

Real Parque 
depois 



OUCAE 

 

10 mil famílias vivendo em favelas 



Beira Rio 

Alba 

Babilônia 

Taquaritiba 

Vietnã 
Corruíras 

Henrique 
Mindlin 

Rocinha 
Paulistanaa 



    14 escritório de arquitetura - 5 mil unidades habitacionais - 50 áreas 

















projetos de grande escala 

 

concurso público Renova SP 



88 mil famílias 



Morro do S4 










