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O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Campinas, aprovado pelo Conselho 

Municipal de Habitação em 08 de agosto  de 2011, representa um avanço na Política Habitacional 

do Município. 

 

O Plano, elaborado com base nas diretrizes estabelecidas pela Lei Federal 11.124, de 16 de junho 

de 2005, Resoluções do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e 

Lei Complementar 15/2006 – Plano Diretor do Município apresenta o diagnóstico da situação 

habitacional de interesse social da cidade, define as diretrizes, estratégias, linhas de ação e 

programas e estabelece metas para o atendimento das necessidades habitacionais do Município. 

 

Pelo diagnóstico verifica-se que o Município de Campinas tem pela frente um grande desafio a ser 

enfrentado a fim de universalizar o acesso à moradia digna, reduzir o déficit habitacional, reverter 

o processo de segregação sócio espacial, promover a requalificação urbanística e a regularização 

fundiária dos assentamentos precários e erradicar as moradias de áreas impróprias. 
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Resumo Executivo 

 

Este documento apresenta os resultados finais do projeto de Apoio à Elaboração do Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social  contratado pela Prefeitura Municipal de 

Campinas - PMC  através da Secretaria Municipal de Habitação à Fundação Getulio Vargas  - 

FGV. 

 

Está organizado em quatro partes, a saber: Parte I – Diagnóstico de Situação: O Contexto 

Metropolitano; Parte II – Contextualização da Problemática Habitacional do Município de 

Campinas; Parte III – Necessidades Habitacionais do Município de Campinas; e Parte IV – 

Estratégias de Ação. São apresentados ainda uma Bibliografia de Referência e 03 (três) Anexos 

compostos por: (i) estudo do orçamento público de Campinas; (ii) quadros de composição dos 

investimentos contratados com o governo federal; e (iii) o processo participativo. 

 

Este documento é acompanhado também do Anexo Técnico em CD-Rom onde apresenta-se a 

caracterização dos assentamentos e precariedade habitacional de Campinas por Macrozona.  

 

A elaboração dos planos locais de habitação de interesse social se insere em um novo quadro 

institucional do país, marcado por grandes transformações em seu instrumental jurídico e 

institucional como a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, a criação do Ministério das 

Cidades em 2003 e a criação do SNHIS em 20051. Este novo panorama confere maior autonomia 

aos municípios, ao passo que também exige destes a criação de instrumentos jurídicos afinados 

com os preceitos do Estatuto da Cidade capazes de garantir o cumprimento da função social da 

                                                 
 
 
1A partir da instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 

estados e municípios passam a ter que constituir um fundo, conselho e apresentar um Plano Habitacional como 

requisito necessário para o recebimento de recursos da União (FNHIS). 
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cidade e da propriedade. Nesse sentido não há como tratar da política habitacional sem que esta 

esteja articulada com a política urbana, com o intuito de promover a democratização do acesso a 

terra urbanizada para todas as classes sociais.   

 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social tem como papel, também, trazer esta reflexão 

à tona, verificando se de fato a política urbana tem sido eficiente para garantir melhor localização 

dos pobres na cidade, aproximando a discussão sobre a cidade dos segmentos ligados aos 

movimentos de moradia, muitas vezes distantes destas discussões.  

 

Para que se pudesse propor uma nova política foi necessário investigar a situação atual, 

caracterizando as necessidades habitacionais presentes e futuras de Campinas. Baseado em 

dados colhidos nas mais diversas secretarias do governo municipal, foi possível traçar um quadro 

detalhado sobre as questões que afetam a política municipal de habitação, quais sejam o contexto 

econômico e demográfico regional e metropolitano, os atores sociais presentes, a legislação, as 

condições institucionais presentes, o histórico da promoção habitacional e, enfim, o diagnóstico 

das necessidades habitacionais aprofundadas com base em um levantamento detalhado de cada 

assentamento precário existente no município de Campinas. 

 

A partir desta visão geral da problemática habitacional o PMHIS apresenta sua proposta de ação 

que inclui não só os princípios, objetivos e diretrizes, mas também apresenta um conjunto de 

estratégias que pretende implementar para atingir os objetivos anteriormente propostos. Prevê 

também a constituição de um sistema de avaliação e monitoramento do plano, com o intuito de 

permitir que o governo e sociedade possam acompanhar de perto a implementação do plano e 

sua efetividade. 

 

Este documento é o resultado de um trabalho realizado em conjunto entre o governo e o Conselho 

Municipal de Habitação que durante os últimos 12 meses dedicou todas as suas reuniões para a 

discussão deste Plano Municipal de Habitação, realizado pela primeira vez no município de 

Campinas.  

 

Para tanto foram realizadas inúmeras reuniões entre a consultoria e a equipe da Prefeitura , para 

ao final poder-se ter como produto um levantamento detalhado dos 234 assentamentos precários 

existentes no município sintetizados em fichas detalhadas de cada destas áreas. Estas fichas 
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incluem uma completa caracterização de cada assentamento em seus aspectos físico, 

urbanístico, jurídico, social e ambiental. 
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1. O Contexto Metropolitano: O Momento Atual da Que stão 

Habitacional em Campinas e nos demais Municípios da  

Região Metropolitana de Campinas 2 

 

1.1 A Formação do Espaço Urbano em Campinas e Regiã o 

 

Campinas urbanizou-se de forma dispersa. É uma metrópole quase tão extensa quanto à de São 

Paulo, embora possua um quinto da população da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo). 

Apresenta densidades muito baixas, pois mescla trechos urbanizados de forma descontínua com 

áreas de características rurais. As áreas dispersas localizam-se ao longo de rodovias, próximas 

de entroncamentos viários, e com boa acessibilidade.  

 

No Brasil, assim como em outros países do mundo, a urbanização dispersa tem se configurado a 

partir dos processos de expulsão da população  trabalhadora das áreas centrais. Com a 

reestruturação produtiva, o espraiamento dos usos estendeu-se também à moradia das classes 

média e alta, bem como para os usos comerciais, de serviços e industriais. À periferia precária 

formada no período industrial, soma-se a nova periferia formada por territórios cada vez mais 

fechados, destinados ao comércio regional (shopping centers), condomínios de indústrias e 

escritórios e os loteamentos e condomínios fechados. Campinas é um bom exemplo deste 

processo. 

 

 

1.1.1 Dispersão Residencial e Segregação Social 
 

Conforme estudos realizados por Baeninger (2002), nos anos 1970 o fluxo metrópole-interior 

intensificou-se atrelado à interiorização do crescimento industrial, e a Região Metropolitana de 

Campinas apresentou ganhos de população superiores à Santos e Sorocaba:  85.018 pessoas 

contra 51.042  e 41.613 respectivamente.  

 

                                                 
 
 
2 A Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi instituída, no ano 2000, pela Lei Complementar Estadual 870. 
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Tabela 1.1.1.1 

Taxas de crescimento dos municípios da Região Metro politana de Campinas (1970-2000) 

em comparação com o total do Estado de São Paulo, e m ordem crescente de importância 

numérica (1991-2000) 

Municípios 
Taxa de Crescimento (% a.a.) 

1970-1980 1980-1991 1991-2000 
Campinas  5,86 2,24 1,50 
Santa Bárbara d'Oeste 9,47 5,99 1,77 
Americana 6,29 2,13 1,92 
Cosmópolis 6,74 4,24 2,13 
Valinhos 4,75 3,02 2,25 
Nova Odessa 10,14 4,10 2,37 
Pedreira 3,57 2,47 2,59 
Santo Antônio de Posse 3,38 2,54 2,65 
Jaguariúna 3,89 3,98 2,66 
Holambra - - 2,77 
Itatiba 3,91 3,63 3,11 
Paulínia 6,84 5,32 3,80 
Vinhedo 5,78 4,08 3,85 
Sumaré 16,01 2,88 3,92 
Engenheiro Coelho - - 4,07 
Indaiatuba 6,30 5,46 4,27 
Monte mor 5,82 5,61 4,30 
Artur Nogueira 4,59 1,90 6,01 
Hortolândia - - 6,80 
Total RMC  6,49 3,51 2,54 
Total Estado de São Paulo  3,49 2,13 1,78 
Fonte: IBGE,2000 

 

Sumaré, município onde se instalaram diversas indústrias multinacionais, como a 3M e a Honda, 

apresentou taxa de crescimento de 16%, entre 1970 e 1980. Este crescimento foi fruto de um 

intenso processo migratório interestadual e intrametropolitano.  De fato, a ocupação urbana na 

RMC vem se caracterizando, desde a década de 70, como um processo evidente de ocupação 

periférica. Se, até 1970, mais da metade da população metropolitana concentrava-se na sede, 

Campinas, em 2000, o entorno já comportava 60% da população regional (RMC). A periferia 

metropolitana assumiu o papel de abrigar os grandes investimentos econômicos e também a 

população migrante, notadamente no eixo da Via Anhangüera. Configura-se já nesta época o 

processo de periferização metropolitana. A ocupação periférica desse período é 

predominantemente constituída por conjuntos habitacionais e assentamentos precários, como 

favelas e loteamentos clandestinos. 
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Tabela 1.1.1.2 

População total segundo a sede e seu entorno, 1997- 2000. 

Região Metropolitana de Campinas 

Anos Censitários 
População Total  Participação relativa (%)  Taxas de crescimento  

Sede Entorno  na Sede Sede Entorno  
1970 375.864 304.962 55,20 5,86 7,22 
1980 664.559 612.196 52,05 2,22 4,73 
1991 846.434 1.081.311 45,39 1,52 3,34 
2000 969.396 1.368.752 41,46   

Fonte: IBGE Censo Demográfico (1997-2000) apud Baeninger (2002). 

 

Os dados da migração intrametropolitana demonstram que os fluxos migratórios oriundos da sede 

(Campinas) corresponderam a 84% do total da migração, mobilizando 86.076 pessoas entre 1970 

e 1980, e 107.269, entre 1980 e 1991. Isto mostra o grande processo de redistribuição interna da 

população metropolitana. 

 

O processo de expulsão de população do Município de Campinas para os municípios limítrofes, 

ou próximos, já havia sido constatado na década de 70: Campinas foi responsável por mais de 

50% dos migrantes intra-regionais domiciliados nos principais municípios da área metropolitana. O 

volume emigratório, desencadeado a partir do município de Campinas, passou de 36.825 

migrantes, no período 1970-1980, para 46.559, entre 1981-1991. Isto parece indicar que o 

Município de Campinas serviu de etapa intermediária entre a procedência e a direção final dos 

migrantes que chegaram à Região de Campinas. (Baeninger, 2002). 
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Figura 1.1.1.1 

Mapa de vulnerabilidade social – Região Metropolita na de Campinas (RMC) 

 
Fonte: Fundação Seade, 2005. 

 

A redistribuição da população no território metropolitano intensificou os deslocamentos 

pendulares, que já no ano de 1980 atingiram 57.277 pessoas, o equivalente a 5% da população 

economicamente ativa da RMC. Estes deslocamentos são decorrentes da dependência que os 

municípios da região têm em relação aos demais, fruto da interação do mercado de trabalho, e 

principalmente devido à procura por terrenos mais baratos como local de moradia para as famílias 

mais pobres. 

 

Destaca-se o fato de que a incidência de deslocamentos pendulares é mais freqüente em famílias 

cujo chefe é migrante (22,78%) enquanto que a participação relativa dos chefes de domicílio não 

migrantes era, em 1993, de apenas 14,62%. 
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Figura 1.1.1.2 

Fluxos Migratórios Intrametropolitanos Região Metro politana de Campinas 

 
Fonte: Atlas da Vulnerabilidade, NEPO/NESUR – UNICAMP, 2009. 

 

O mercado de trabalho superou os limites municipais atingindo escala regional. Como 

conseqüência, houve a dispersão dos bairros residenciais, e, a partir da descentralização da 

indústria e dos locais de moradia os usos do território para o comércio, os serviços, a cultura e o 

lazer também acompanharam esta descentralização.  

 

Entretanto o processo de metropolização, responsável pelo crescimento da renda da RMC, 

produziu enormes desigualdades sociais e espaciais. Em 2000, 71,1% de toda a renda da RMC 

se concentrava em apenas cinco municípios, sendo estes: Campinas, Americana, Vinhedo, 

Valinhos e Paulínia. A RMC viu crescer entre 1991 e 2000 o número de chefes de domicílio abaixo 

da linha da pobreza, que aumentou de 86.900 para 105.900 em 2000. A expulsão dos 

trabalhadores da sede metropolitana acarretou a formação de uma “nova periferia metropolitana” 

concentrada, conforme demonstra o mapa a seguir, nas porções oeste e sul da RMC.  A Via 

Anhanguera, vetor pioneiro do desenvolvimento econômico da região, tornou-se uma verdadeira 

“cordilheira da pobreza”, separando as famílias ricas das pobres e de migrantes. 
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Figura 1.1.1.3 

Chefes de Domicílio com renda maior que 10 salários  mínimos. Região Metropolitana de 

Campinas 

 
Fonte: Atlas de Vulnerabilidade, NEPO/NESUR – UNICAMP, 2009. 

 

O Estado, através da COHAB Campinas (Companhia de Habitação Popular – principal promotora 

de habitação social na região), também contribuiu para o aumento da segregação social na 

região, concentrando grande parte de seus empreendimentos no quadrante sudoeste do 

município de Campinas.  Na década de 1970, a COHAB empreendeu 1.736 unidades 

habitacionais na região Sudoeste, seguidas por mais 11.805 unidades na década de 1980. 
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Figura 1.1.1.4 

Localização dos Empreendimentos Habitacionais de In teresse Social e Favelas - Município 

de Campinas 

 
Fonte: L’Habitat, 2002. 

 

A partir da década de 1990, a dispersão residencial ampliou-se para as classes médias e altas, 

dadas as facilidades de deslocamentos interior-capital e as vantagens em morar em cidades 

médias, junto a áreas rurais, mais distantes dos centros urbanos. 

 

A busca de terrenos mais distantes e maiores foi também, como já dito anteriormente, a busca de 

maiores lucros: terras mais baratas e rurais proporcionariam maior rentabilidade em 

empreendimentos voltados às classes médias e altas.   
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A atratividade da região de Barão Geraldo para a moradia das classes média e alta deu-se a partir 

da chegada da UNICAMP, em 1960, implantada em terras doadas pela Fazenda Rio das Pedras, 

bem como os loteamentos Cidade Universitária I e II, que abrigaram a população migrante que 

vinha para a região para trabalhar nas atividades econômicas locais ou estudar na UNICAMP. 

Diversas indústrias de alta tecnologia implantaram-se também em seu entorno, como o CPQD e o 

Laboratório de Luz Sincroton. 

 

Na década de 1990, os distritos de Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio elaboram novos 

planos locais que, no intuito de conter o crescimento desordenado, e manter a baixa densidade 

características de uma área de origem rural, elitizam sua ocupação. A área rural se urbaniza e 

Sousas e Joaquim Egídio transformam-se em APA (Área de Preservação Ambiental). 

 

As restrições legais oferecidas pelas leis dos Planos Locais atuam como forma de valorização do 

preço dos terrenos. Consequentemente serão esses os locais escolhidos para a exploração do 

mercado de alta renda, através da tipologia do loteamento fechado. A estrutura fundiária 

encontrada em Sousas e Joaquim Egídio e a manutenção de fazendas na zona rural permitem a 

conservação de diversas propriedades agrícolas improdutivas e desocupadas na zona rural, 

tornando-as espaços privilegiados para a especulação imobiliária. 

 

 

1.1.2 A Formação da Periferia Campineira 

 

A formação da periferia de Campinas pode ser entendida através de quatro processos distintos3 e 

muitas vezes interrelacionados: 

 

� Formação da primeira periferia urbana entre 1950 e 1980; 

� Implementação de grandes conjuntos habitacionais planejados de 1965 a 1993; 

� Constituição de favelas em áreas predominantemente públicas de 1968 a 1995; e 

� Ocupações organizadas em vazios urbanos a partir de 1992.  

 

                                                 
 
 
3 Esse tópico está baseado em Fernandes (2003) e Oliveira (2000). 
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De 1950 a 1980 a ocupação periférica ocorreu através da promoção de grandes loteamentos 

privados em glebas dispersas, descontínuas e distantes do centro urbano. A primeira periferia 

estruturou-se a partir dos grandes eixos rodoviários (Anhanguera inaugurada em 1950) e foi 

fortemente atrelada à instalação de um grande número de indústrias que vinham para a região 

instalar-se à margem das rodovias. Muitos dos lotes que foram abertos nesse período foram 

adquiridos na perspectiva de futura valorização, permanecendo desocupados até os dias de hoje. 

Foram implantados sem infraestrutura instalada, já que somente a partir de 1979 a lei federal de 

parcelamento do solo começa a exigir a implementação de estrutura completa. Muitos destes lotes 

foram ocupados posteriormente de forma clandestina e precária. 

 

Neste período triplica a área urbana parcelada do município que passa de 16.246.000m² para 

52.921.000m².  

 

Figura 1.1.2.1 

Loteamentos Aprovados no município de Campinas  

 
Fonte: Plano Diretor de Campinas, 2006. 
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Com a instituição do BNH depois de 1964, a ideologia da casa própria se instala no Brasil, e as 

possibilidades de acesso ao aluguel social se tornam mais escassas. Entre 1964 e 1986, o BNH 

empreendeu em Campinas aproximadamente 20 mil unidades habitacionais de interesse social 

em conjuntos habitacionais promovidos pela COHAB Campinas. Neste período o destaque se dá 

pela baixa densidade de ocupação dos loteamentos providos e pela precariedade da infraestrutura 

urbana. 

 

Segundo Ribeiro (2006), o PDDI (Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado de Campinas) 

de 1970 desaconselhava a região sudoeste para fins de expansão urbana, pois tratava-se de uma 

região ambientalmente frágil, importante para o abastecimento de água (já parcialmente 

comprometida por ocupação urbana inadequada). Não obstante esse fato, a COHAB, em razão do 

preço da terra, segue implantando uma série de conjuntos habitacionais nesta região. 

 

Tabela 1.1.2.1 

Conjuntos Habitacionais promovidos pela COHAB Campi nas de 1966 a 1986 

Conjunto Habitacional  AR/Subprefeitura  Nº de Unidades  Ano de Entrega  
Vila Rica  AR 6 487 1966 
Vila Castelo Branco 1ª e 2ª fase (668+444)  AR 5 1112 1967 
Vila Boa Vista  AR 11 1534 1969 
Vila Santana I  Sousas 204 1969 
Vila Costa E Silva  AR 3 1531 1970 
Vila 31 De Março  AR 2 546 1970 
Vila Campos Sales  AR 8 350 1972 
Vila Miguel Vicente Cury  AR 3 766 1973 
Vila Orozimbo Maia  AR 10 268 1973 
Julio de Mesquita Filho – Aptos  AR 6 532 1974 
Vila Pe. Manoel da Nóbrega 1ª Fase (Casas)  AR 5 254 1976 
Vila Perseu Leite de Barros  AR 7 446 1976 
Vila Pe. Manoel da Nóbrega – Aptos  AR 5 448 1978 
Vila Pe. Manoel da Nóbrega 2ª Fase (Casas)  AR 5 520 1978 
Vila Pe. Manoel da Nóbrega 3ª Fase (Casas) AR 5 322 1978 
Vila Padre Anchieta – Casas Aparecidinha 2492 1980 
Vila Santana II e III (Casas) – 80 + 24 Sousas 104 1980 
Dic I - Mons L. F. Abreu  AR 12 535 1981 
Dic I – Profilurb – Ficam – Mons. L. F. Abreu  AR 12 506 1981 
Dic II – Antonio M. De Barros  AR 12 433 1981 
Vila Padre Anchieta – Aptos   Aparecidinha 1072 1981 
Dic I -Aptos - Mons. L. F. Abreu  AR 12 624 1982 
Dic II – Aptos  AR 12 288 1982 
Vila Padre Manoel de Nóbrega – Aptos  AR 5 480 1982 
Dic III– Rui Novaes (332 Casas + 300 Aptos)  AR 12 632 1982 
Dic IV – Lech Walesa (318 Casas + 352 Aptos)  AR 12 670 1985 
Parque Itajaí – 1ª fase AR 13 554 1986 
 Total  17.710  

Fonte: COHAB Campinas, 2010. 
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No período seguinte, a COHAB seguiu empreendendo grandes conjuntos habitacionais, 

acrescendo mais 15 mil unidades habitacionais até 1999. 

 

Tabela 1.1.2.2 

Conjuntos Habitacionais promovidos pela COHAB Campi nas de 1990 a 1999 

Conjunto Habitacional AR/Subprefeitura Nº de Unidades Ano de Entrega 
DIC V – 1ª fase (443 casas + 480 aptos)  AR 12 923 1990 
DIC VI – (1204 casas + 720 aptos)  AR 12 1924 1990 
Parque Itajaí – 2ª fase (281 casas + 200 aptos)  AR 13 481 1990 
Parque Da Floresta – 1ª fase (embriões) 400 + 2 
protótipos AR 13 402 1990 

DIC V – 2ª fase AR 12 85 1993 
DIC V - 3ª fase AR 12 271 1993 
DIC V – 4ª fase AR 12 376 1993 
parque itajaí – 3ª fase (embriões)  AR 13 308 1993 
parque itajaí – 4ª fase AR 13 383 1993 
vida nova (lotes urbanizados)  AR 12 2304 1993 
Residencial Boa Vista I (lotes urbanizados)  AR 11 91 1994 
Residencial Boa Vista Ii (lotes urbanizados)  AR 11 234 1994 
Parque Da Floresta – 1ª fase (lotes urbanizados)  AR 13 1281 1996 
Vila Esperança  AR 4 1169 INÍCIO 1997 
Jardim Telesp  AR 7 306 1998 
Jardim Conceição (lotes urbanizados)  Sousas 120 1999 
Residencial São José (lotes urbanizados)  AR 12 750 1999 
Residencial São Luís (Lotes Urbanizados)  AR 13 676 1999 
Total  15.061  

Fonte: COHAB Campinas, 2010. 

 

As favelas, por sua vez, começam a surgir no final da década de 1960, situadas em áreas livres 

públicas oriundas de loteamentos aprovados de classe média e em alguns loteamentos precários 

e irregulares localizados na periferia. Os moradores que recorriam a estas áreas vinham de 

diversas regiões do país em busca de melhores empregos na região, e como não conseguiam 

adquirir uma moradia formalmente o faziam de forma provisória em áreas públicas da cidade.   

 

A partir de 1980 começam a surgir ocupações organizadas na cidade, em lotes vazios de 

loteamentos precários e vazios urbanos. O maior número de ocupações ocorre na região 

Sudoeste da cidade, entre conjuntos habitacionais da COHAB, em áreas públicas e privadas, 

consolidando esta região como moradia das famílias pobres. Segundo Fernandes (2003), é 

possível dizer que, entre 1995 e 1996, muitas ocupações foram sugeridas (Fernandes, 2002); em 

alguns casos, com o envolvimento dos próprios proprietários dos terrenos. 
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Muitos loteamentos vazios, que haviam sido promovidos na década de 50, foram posteriormente 

ocupados e transformados em grandes assentamentos precários, densos e sem infra-estrutura 

urbana adequada. 

 

O gráfico a seguir demonstra o crescimento ocorrido em cada região da cidade de Campinas por 

décadas (Ribeiro, 2006). Podemos observar que as regiões Sudoeste e Noroeste apresentam um 

crescimento relativo superior às demais regiões da cidade. Nestas regiões predominam conjuntos 

habitacionais, favelas e loteamentos clandestinos. 

 

Gráfico 1.1.2.1 

Crescimento urbano nas regiões da cidade de Campina s por décadas 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas, 2006. 

 

 

1.2 Síntese da Problemática Habitacional na Região Metropolitana de 

Campinas 

 

Esta parte do relatório baseou-se no diagnóstico do Plano Metropolitano de Habitação de 

Interesse Social da Região Metropolitana de Campinas4 contratado pela Agência Metropolitana de 

                                                 
 
 
4 Fazem parte da RMC 19 municípios, a saber: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 
Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara 
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Campinas (AGEMCAMP) e elaborado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A 

(EMPLASA), com consultoria da empresa DEMACAMP no ano de 2009. Este plano abrange os 

dezenove municípios da RMC e considerou dados secundários da Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (Fundação SEADE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), CEM/CEBRAP (Centro de Estudos da 

Metrópole/CEBRAP) e Fundação João Pinheiro, bem como introduziu informações fornecidas 

pelas prefeituras.    

 

Para aferir o déficit habitacional nos municípios da RMC foram tabuladas as informações do 

estudo da Fundação João Pinheiro, que teve como base os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílio (PNAD – 2005), e também as informações apresentadas pelas prefeituras 

municipais. Foram cruzados também os dados sobre os assentamentos precários utilizando a 

metodologia desenvolvida pelo CEM-CEBRAP, que através de estudo comparativo identificou 

setores censitários precários, cujas características sociais e demográficas se assemelhavam com 

a dos aglomerados subnormais.  A seguir, no item 1.2.1, apresentaremos os dados consolidados 

do Déficit Habitacional da RMC por municípios.  

 

 

1.2.1 Provisão de Unidades para Reassentamento das Famílias por 

Situação de Risco ou Estimativa de Remoção 

 

A quantificação da necessidade de provisão de novas unidades habitacionais deverá considerar 

tanto imóveis rústicos e improvisados quanto domicílios localizados em terrenos impróprios e 

submetidos a situações de risco.  

 

A tabela a seguir apresenta duas metodologias de cálculo do déficit habitacional: a da Fundação 

João Pinheiro, que trabalha com os conceitos de imóveis rústicos e imóveis improvisados; e a das 

prefeituras, que calculam os imóveis em situação de risco e os passíveis de remoção.   

 

                                                                                                                                                                  
 
 
d’Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Compreende uma área ocupada de 364.689ha, que 
representa 1,3% do território do estado de São Paulo. 
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Ainda que os dados da FJP não sejam descartados, os dados das prefeituras tem a vantagem de 

incluir no cálculo do déficit os imóveis em situação de risco. Daí porque,na consolidação dos 

dados, são considerados os das prefeituras. O número consolidado para a RMC, portanto, é de 

8.566 domicílios . 

 

Tabela 1.2.1.1 

Consolidação do número de domicílios em risco ou pa ssíveis de remoção 

 
Município 

João Pinheiro (2005) * Informações municipais  (2009)  
Total 

consol. Improv. Rústicos Total Riscos Remoção Total 

Americana 181 109 290   0 0 

Artur Nogueira 6 0 6   0 0 

Campinas 906 1.538 2.444  5.609 5.609 5.609 

Cosmópolis 43 0 43 596  596 596 
Engenheiro 
Coelho 1 0 1   0 0 

Holambra 5 0 5   0 0 

Hortolândia 293 81 374  1.518 1.518 1.518 

Indaiatuba 144 0 144 190  190 190 

Itatiba 9 0 9 48  48 48 

Jaguariúna 0 0 0   0 0 

Monte Mor 47 0 47 60  60 60 

Nova Odessa  10 0 10   0 0 

Paulínia 67 0 67   0 0 

Pedreira 39 0 39  31 31 31 

Santa Bárbara 233 181 414 9  9 9 
S. Antônio da 
Posse 10 0 10 80 100 180 180 

Sumaré 133 111 244  160 160 160 

Valinhos 15 0 15 95  95 95 

Vinhedo 68 0 68 70  70 70 

RMC 2.210 2.020 4.230 1.148 7.418 8.566 8.566 
Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit habitacional no Brasil, 2005 e Informações fornecidas pelas Prefeituras 

Municipais 
(*) atualização dos dados do Censo 2000 

 

 

1.2.2 Urbanização de Favelas e “Assentamentos Sub-N ormais” 

 

Os dados fornecidos pelas prefeituras diferenciam favelas de loteamentos clandestinos. As 

informações municipais foram checadas à luz do estudo do CEM/CEBRAP, que identificou os 

assentamentos precários através dos dados do censo IBGE 2000. A localização desses 

assentamentos, detectada pelo estudo do CEM/CEBRAP, foi devidamente conferida com o 
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mapeamento das prefeituras o que nos fez concluir que esse estudo apresentava números fiéis 

sobre a realidade.  

 

No caso de Americana observamos que, desde 2000, houve redução do número de domicílios em 

favelas decorrente da aplicação de programas habitacionais voltados às famílias de baixa renda.  

Para Campinas foram utilizados os dados fornecidos pela Secretaria de Habitação pela qualidade 

e precisão das informações fornecidas. As prefeituras de Cosmópolis, Hortolândia, Sumaré e 

Valinhos apresentaram números aparentemente fiéis à realidade, em vista dos cadastros 

atualizados que possuem. Nos demais casos foram adotados os números fornecidos pelo CEM 

totalizando 30.092 domicílios nesta situação de déficit. Cabe observar que a diminuição do 

número total neste campo se deve, principalmente, à correção feita para Campinas, cuja adoção 

do número da Fundação João Pinheiro ou do CEM, elevaria em demasia o total de domicílios em 

favelas na RMC. 

 
Tabela 1.2.2.1 

Consolidação do número de domicílios em favelas 

Município João Pinheiro CEM / CEBRAP Inf. municipais Total cons. 

Americana  184 61 61 

Artur Nogueira  163 163  

Campinas 31.532 37.898 12.732 12.732 

Cosmópolis 130 200 596 596 

Engenheiro Coelho  226 31 226 

Holambra  -  0 

Hortolândia 680 5.861 4.287 4.287 

Indaiatuba  -   

Itatiba  194  194 

Jaguariúna  -  0 

Monte Mor  2.128 10 2128 

Nova Odessa   -   

Paulínia  484  484 

Pedreira  175 31 135 

Santa Bárbara 279 1.408 140 1408 
S. Antônio da 
Posse  435  435 

Sumaré 1.981 7.386 7.108 7108 

Valinhos  38 95 95 

Vinhedo  72   

RMC 34.602 56.852 25.091 30.092 
Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit habitacional no Brasil, 2005; CEM / CEBRAP, Assentamentos Precários 
na RMC, 2007 e Informações fornecidas pelas Prefeituras Municipais. 
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1.2.3 Regularização de Loteamentos Clandestinos / I rregulares 

 

No que se refere a loteamentos clandestinos e irregulares, os números municipais, que superam o 

déficit apresentado pela Fundação João Pinheiro, foram os utilizados. Sabemos, entretanto que 

alguns loteamentos tidos como irregulares/clandestinos não apresentam precariedade e são 

voltados ao atendimento das classes média e alta, especialmente no município de Campinas. 

 

Tabela 1.2.3.1 

Consolidação do número de domicílios em loteamentos  irregulares / clandestinos 

Município Inf. municipais 
João Pinheiro (até 3 s.m.) Total 

consolidação Inad. Infra Inad. fundiária 

Americana  931 175  

Artur Nogueira 1.625 94 38 1.625 

Campinas 57.857 12.777 6.255 57.857 

Cosmópolis 1.423 376 433 1.423 

Engenheiro Coelho  25 26  

Holambra  17 0  

Hortolândia 4.275 3.141 917 4.275 

Indaiatuba 190 651 507 190 

Itatiba  147 13  

Jaguariúna  67 28  

Monte Mor 341 1.533 217 341 

Nova Odessa 445 88 9 445 

Paulínia  277 122  

Pedreira  96 17  

Santa Bárbara  359 392  

S. Antônio da Posse  545 69  

Sumaré  2.800 1.995  

Valinhos 6 609 108 6 

Vinhedo 1.554 181 11 1.554 

RMC 67.716 24.714 11.332 67.716 
Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit habitacional no Brasil, 2005 e Informações fornecidas pelas Prefeituras 
Municipais 
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1.2.4 Provisão de Unidades para Atendimento à Deman da Oriunda de 

Coabitação 

 

Este componente do déficit habitacional tem como fonte de informação apenas a Fundação João 

Pinheiro, porém não é possível identificar quantas famílias deste total coabitam por opção. 

 

Tabela 1.2.4.1 

Consolidação do número de domicílios caracterizados  como coabitação 

Município João Pinheiro (até 5 salários 
mínimos - s.m.) Total consolidação 

Americana 2.426 2.426 

Artur Nogueira 465 465 

Campinas 11.432 11.432 

Cosmópolis 703 703 

Engenheiro Coelho 209 209 

Holambra 96 96 

Hortolândia 1.816 1.816 

Indaiatuba 1.993 1.993 

Itatiba 1.302 1.302 

Jaguariúna 164 164 

Monte Mor 217 217 

Nova Odessa 368 368 

Paulínia 980 980 

Pedreira 516 516 

Santa Bárbara 2.320 2.320 

S. Antônio da Posse 278 278 

Sumaré 2.815 2.815 

Valinhos 1.152 1.152 

Vinhedo 739 739 

RMC 29.991 29.991 

Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit habitacional no Brasil, 2005. 
 

 

1.2.5 Reforma e Adequação das Unidades Habitacionai s  

 

Os números da Fundação João Pinheiro relativos à inadequação domiciliar foram adotados nos 

casos de adensamento excessivo e domicílios sem unidade sanitária. Assim como na modalidade 

anterior, os números de 2000 não foram projetados, indicando um número possivelmente 

subestimado para 2009. Mesmo considerando que a soma destes dois componentes poderia 
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oferecer uma distorção, uma vez que um único domicílio pode apresentar os dois componentes 

simultaneamente, optou-se por somá-los observando, de um lado, o baixo número de domicílios 

sem banheiro e, de outro, a defasagem temporal do ano da pesquisa realizada para hoje. 

 

Tabela 1.2.5.1 

Consolidação do número de domicílios caracterizados  como inadequação por 

adensamento excessivo e sem banheiro 

Município 
João Pinheiro (até 5 s.m.) 

Total cons. 
Sem banheiro Adens. excessivo 

Americana 206 1.689 1.895 

Artur Nogueira 16 392 408 

Campinas 1.799 10.863 12.662 

Cosmópolis 49 622 671 

Engenheiro Coelho 21 136 157 

Holambra 5 9 14 

Hortolândia 265 2.877 3.142 

Indaiatuba 184 1.682 1.866 

Itatiba 53 589 642 

Jaguariúna 21 235 676 

Monte Mor 132 804 936 

Nova Odessa  46 498 544 

Paulínia 94 429 523 

Pedreira 34 461 1.712 

Santa Bárbara 324 1.938 2.262 

S. Antônio da Posse 123 263 386 

Sumaré 397 2.948 3.345 

Valinhos 110 632 742 

Vinhedo 19 467 486 

RMC 3.898 27.534 33.069 

Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit habitacional no Brasil, 2000. 
 

A seguir, apresenta-se a totalização final dos números acima apresentados, incluindo também a 

demanda demográfica futura estimada para a Região Metropolitana de Campinas. Estimou-se 

uma demanda total de 293.894 domicílios até 2023; desses, 64.374 seriam para a demanda 

configurada pelas famílias com renda de até 3 (três) salários mínimos. 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

�
 

 

Tabela 1.2.5.2 

Consolidação dos números do déficit total da RMC 

 Déficit 

Sub-
total 

Demand
a futura 
(renda 

de 0 a 3 
sm) 

Total 
geral  

Reassenta-
mento e 

risco 

Urbani -
zação/ 

Regula-
rização 

Regula-
rização 

Demanda/ 
coabitação 

Reform
a 

Total  8.566 30.092 67.716 29.991 33.069 169.434 64.374 233.808 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2009. 
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Tabela 1.2.5.3 - Quadro Comparativo – Déficit habit acional 

Município 
João Pinheiro / Domicílios em “aglomerados sub -normais”  Informações municipais 2008/2009  CEM / 

CEBRAP 
% 

Total Urbano Rural ext. urb. % dom. totais Favelas / ocupações Lot. Ilegais Cortiços Total 

Americana 0 0 0 0,00 61,00 61 122 244 184 0,35 

Artur Nogueira 0 0 0 0,00  1625  1.625 163 1,81 

Campinas  31.532 31.532 0 11,14 12.732 57857  70.589 37.898 13,38 

Cosmópolis 130 130 0 1,06 596 1423  2.019 200 1,62 

Engenheiro Coelho 0 0 0 0,00 31   31 226 8,73 

Holambra 0 0 0 0,00 NR NR NR 0 0 0,00 

Hortolândia 680 680 0 1,68 4.287 4275  8.562 5.861 14,52 

Indaiatuba 0 0 0 0,00  190  190 0 0,00 

Itatiba 0 0 0 0,00 NR NR NR 0 194 0,87 

Jaguariúna 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

Monte Mor 0 0 0 0,00 10 2 20 32 2.128 21,56 

Nova Odessa  0 0 0 0,00  445  445 0 0,00 

Paulínia 0 0 0 0,00 NR NR NR 0 484 3,52 

Pedreira 0 0 0 0,00 31   31 175 1,81 

Santa Bárbara 279 279 0 0,60 140   140 1.408 3,00 

Santo Antônio da 

Posse 
0 0 0 0,00    0 435 8,88 

Sumaré 1.981 1.981 0 3,69 7.108   7.108 7.386 13,75 

Valinhos 0 0 0 0,00 95 6  101 38 0,16 

Vinhedo 0 0 0 0,00  1554  1.554 72 0,56 

RMC 34.602 34.602 0 5,25 25.091 67.438 142 90.802 56.852 8,63 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2005. Prefeituras municipais, 2008/2009. 
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Figura 1.2.5.1 

Assentamentos Precários na RMC segundo o CEM-CEBRAP  

 
Fonte: Elaboração CEM/CEBRAP a partir do Censo Demográfico IBGE (2000), 2009. 

 

Os dados acima apresentados revelam que há divergências entre os números do déficit se 

comparar-se a estimativa da Fundação João Pinheiro, de 34.602 domicílios em aglomerados sub-

normais e os dados do CEM CEBRAP, de 56.852 domicílios em assentamentos precários.  

 

Enquanto a Fundação João Pinheiro identificou pouco mais de 5% de domicílios em favelas na 

RMC, pelo CEM CEBRAP, há mais de 8%. Se ainda contabilizarmos as informações fornecidas 

pelos municípios o número de domicílios em aglomerados subnormais fica ainda maior, subindo 

para 90.802. Por outro lado, tal dado deve ser visto com cuidado, uma vez que aí também foram 

somados os loteamentos irregulares. Contabilizadas só as favelas, o número cai para um pouco 

mais de 25 mil domicílios. Ressalte-se o número expressivo no município de Campinas, cujos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

�� 

 

dados atualizados fornecidos pela Prefeitura  apontam para mais de 70 mil domicílios em favelas 

e loteamentos irregulares, o que supera em dobro os números da Fundação João Pinheiro e do 

CEBRAP embora mais próximos deste.  

 

A seguir, é possível observar a distribuição territorial das favelas e loteamentos clandestinos no 

município de Campinas, segundo informação fornecida pela SEHAB. 

 

Figura 1.2.5.2 

Campinas: loteamentos irregulares, favelas e ocupaç ões  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas, 2008. 
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Tabela 1.2.5.4 Estimativas do déficit básico – 2000  

Município Dom. totais 
Déficit básico Domicílios vagos - FJP Déficit - F. mun. 

Total Urbano Rural % do 
total 

% do 
urbano 

% do 
rural Total Df/Dv % Urbano Rural Total Obs. 

Americana 52.441 3.500 3.472 28 6,67 6,63 35,90 5.073 1,45 9,67 5.048 25 38 (cadastro municipal) 

Artur Nogueira 9.008 638 588 50 7,08 7,11 6,79 956 1,50 10,61 907 49   

Campinas 283.141 18.761 18.438 323 6,63 6,61 7,94 3 5.272 1,88 12,46 34.178 1.094 5.609 (remoções) 

Cosmópolis 12.321 999 948 51 8,11 7,98 11,70 1.388 1,39 11,27 1.350 38 596 (risco) 

Engenheiro Coelho 2.588 290 249 41 11,21 13,61 5,40 275 0,95 10,63 161 114   

Holambra 1.868 218 122 96 11,67 11,28 12,21 358 1,64 19,16 280 78   

Hortolândia 40.370 2.509 2.509 0 6,22 6,22 0,00 4.155 1,66 10,29 4.155 0 1518 (remoção) 

Indaiatuba 40.317 2.682 2.647 35 6,65 6,65 6,67 4.829 1,80 11,98 4.663 166 190 (risco) 

Itatiba 22.271 2.005 1.604 401 9,00 8,82 9,80 3.292 1,64 14,78 1.894 1.398   

Jaguariúna 7.962 271 271 0 3,40 3,88 0,00 919 3,39 11,54 836 83 
2.750 (cadastro municipal) 

31 (risco) 

Monte Mor 9.869 347 305 42 3,52 3,37 5,09 1.109 3,20 11,24 1.024 85 60 (risco) 

Nova Odessa 11.771 483 453 30 4,10 3,93 12,00 923 1,91 7,84 902 21   

Paulínia 13.768 1.409 1.384 25 10,23 10,16 17,73 1.406 1,00 10,21 1.383 23   

Pedreira 9.668 784 772 12 8,11 8,23 4,20 1.366 1,74 14,13 1.228 138 31 (remoções) 

Santa Bárbara 46.885 3.328 3.288 40 7,10 7,10 7,07 3.835 1,15 8,18 3.643 192 9 (risco) 
Santo Antônio da 

Posse 4.898 416 329 87 8,49 8,11 10,36 803 1,93 16,39 511 292   

Sumaré 53.720 3.650 3.628 22 6,79 6,85 2,90 5.731 1,57 10,67 5.592 139 22.00
0 (cadastro municipal) 

             160 (remoções) 

Valinhos 23.341 1.676 1.658 18 7,18 7,46 1,63 3.267 1,95 14,00 2.976 291 6.000 (cadastro municipal) 

             95 (rústicos) 

Vinhedo 12.803 1.135 1.135 0 8,87 9,07 0,00 1.204 1,06 9,40 1.169 35   

RMC 659.010 45.196 43.850 1.346 6,86 6,84 7,69 76.161 1,69 11,56 71.900 4.261 39.04
9  

Fonte: Fundação João Pinheiro. Déficit Habitacional no Brasil, 2005 e Fichas de informações municipais. 
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Tabela 1.2.5.5 Estimativa dos componentes do défici t habitacional básico  

Município 

Déficit 
Total 

Componentes do Déficit Básico 
DOMICÍLIOS IMPROVISADOS FAMÍLIAS CONVIVENTES CÔMODOS DOMICÍLIOS RÚSTICOS 

 Total % Urbana Rural Total % Urbana Rural Total % Urbana Rura
l Total % Urban

a Rural 

Americana 3.500 181 5,17 181 0 3.081 88,03 3.058 23 129 3,69 124 5 109 3,11 109 0 

Artur Nogueira 638 6 0,94 6 0 594 93,10 544 50 38 5,96 38 0 0 0,00 0 0 

Campinas 18.761 906 4,83 867 39 14.135 75,34 13.851  284 2.182 11,63 2.182 0 1.538 8,20 1.538 0 
Cosmópolis 999 43 4,30 23 20 759 75,98 728 31 197 19,72 197 0 0 0,00 0 0 

Engenheiro Coelho 290 1 0,34 0 1 163 56,21 141 22 126 43,45 108 18 0 0,00 0 0 

Holambra 218 5 2,29 5 0 184 84,40 88 96 29 13,30 29 0 0 0,00 0 0 

Hortolândia 2.509 293 11,68 293 0 1.692 67,44 1.692 0 443 17,66 443 0 81 3,23 81 0 

Indaiatuba 2.682 144 5,37 134 10 2.238 83,45 2.213 25 300 11,19 300 0 0 0,00 0 0 

Itatiba 2.005 9 0,45 9 0 1.780 88,78 1.413 367 216 10,77 182 34 0 0,00 0 0 

Jaguariúna 271 0 0,00 0 0 241 88,93 241 0 30 11,07 30 0 0 0,00 0 0 

Monte Mor 347 47 13,54 47 0 261 75,22 219 42 39 11,24 39 0 0 0,00 0 0 

Nova Odessa 483 10 2,07 0 10 420 86,96 414 6 53 10,97 39 14 0 0,00 0 0 

Paulínia 1.409 67 4,76 67 0 998 70,83 973 25 344 24,41 344 0 0 0,00 0 0 

Pedreira 784 39 4,97 33 6 636 81,12 630 6 109 13,90 109 0 0 0,00 0 0 

Santa Bárbara 3.328 233 7,00 222 11 2.766 83,11 2.737 29 148 4,45 148 0 181 5,44 181 0 
Santo Antônio da 

Posse 416 10 2,40 7 3 313 75,24 229 84 93 22,36 93 0 0 0,00 0 0 

Sumaré 3.650 133 3,64 133 0 2.929 80,25 2.907 22 477 13,07 477 0 111 3,04 111 0 

Valinhos 1.676 15 0,89 15 0 1.589 94,81 1.571 18 72 4,30 72 0 0 0,00 0 0 

Vinhedo 1.135 68 5,99 68 0 925 81,50 925 0 142 12,51 142 0 0 0,00 0 0 

RMC 45.196 2.210 4,89 2.110 100 35.704 79,00 34.574 1.130 5.167 11,43 5.096 71 2.115 4,68 2.070 45 
    Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional no Brasil, 2005. Atualizado pela PNAD 2005. 
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Tabela 1.2.5.6 

Inadequação dos Domicílios Urbanos – 2000 

MUNICÍPIO 

INADEQ. 
FUNDIÁRIA ADENS. EXCESSIVO DOM. S/ 

BANHEIRO CARÊNCIA INFRAEST. 

Número % dos 
dom. Número % dos 

dom. Número % dos 
dom. Número % dos 

dom. 
Americana 689 1,32 2.893 5,52 287 0,55 3.232 6,17 

Artur Nogueira 86 1,04 481 5,81 25 0,30 206 2,49 

Campinas 15.590 5,59 16.661 5,97 2.967 1,06 27.514 9,86 
Cosmópolis 977 8,22 859 7,23 73 0,61 785 6,61 

Engenheiro Coelho 26 1,42 197 10,77 21 1,15 90 4,92 

Holambra 14 1,29 20 1,85 5 0,46 167 15,43 

Hortolândia 1.852 4,59 3.981 9,86 390 0,97 8.527 21,12 

Indaiatuba 1.887 4,74 2.705 6,80 262 0,66 3.041 7,64 

Itatiba 86 0,47 998 5,49 62 0,34 398 2,19 

Jaguariúna 46 0,66 438 6,26 32 0,46 187 2,67 

Monte Mor 479 5,30 1.030 11,39 221 2,44 3.428 37,90 

Nova Odessa  36 0,31 796 6,91 55 0,48 209 1,81 

Paulínia 577 4,23 799 5,86 168 1,23 839 6,16 

Pedreira 82 0,87 760 8,10 44 0,47 351 3,74 

Santa Bárbara 956 2,06 3.091 6,67 654 1,41 708 1,53 
Santo Antônio da 
Posse 172 4,24 324 7,98 134 3,30 1.499 36,94 

Sumaré 4.364 8,24 4.484 8,47 515 0,97 7.282 13,75 

Valinhos 468 2,10 1.160 5,22 133 0,60 2.876 12,93 

Vinhedo 116 0,93 882 7,04 42 0,34 813 6,49 

RMC 28.503 4,44 42.559 6,63 6.090 0,95 62.152 9,69 
Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional no Brasil, 2005. Atualizado pela PNAD 2005 

 

Da análise geral dos dados, é possível concluir que: 

 

� O número total de domicílios em assentamentos precários apresentado pelos municípios 

é quase três vezes maior do que o apresentado pela Fundação João Pinheiro: 90.802 

domicílios contra 34.602; 

� O número de domicílios vagos é quase o dobro do número do déficit habitacional total 

(76.161 contra 45.850);  

� As famílias conviventes representam quase 80% do déficit habitacional apresentado pela 

Fundação João Pinheiro. Excluindo os dados do cadastro municipal, os municípios 

apresentaram 8.299 domicílios (risco ou remoção) atuais ao lado de 9.492 domicílios 

improvisados, rústicos ou em cômodos;  

� 56% da coabitação familiar e domicílios improvisados estão na faixa de renda de até 3 

(três) salários mínimos (23.521) e 75% (31.598) estão na faixa de até 5 (cinco) salários 

mínimos; 
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� O número de domicílios alugados para famílias com renda de até 3 (três) salários 

mínimos é de 21.811 domicílios (praticamente metade do número total de coabitação); e 

� Quanto à inadequação, o adensamento excessivo é o componente mais numeroso, com 

6,63% dos domicílios.  
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Figura 1.2.5.3 

Favelas e Loteamentos Clandestinos RMC 

 

Fonte: Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social de Campinas, 2009. 
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1.3 Potencial Fundiário para Habitação de Interesse  Social 

 

O Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social da Região Metropolitana de Campinas 

identificou também a existência de terrenos vazios que possam vir a ser utilizados para a 

produção de habitação de interesse social. Este levantamento foi realizado a partir de 

fotointerpretação e teve como base o levantamento aerofotogramétrico de 2007 fornecido pela 

EMPLASA. Neste levantamento foram incluídas apenas glebas e terrenos com área superior a 

10.000 m² situados dentro do perímetro urbano. A área rural dos municípios não foi considerada e 

foram descontadas, grosso modo, as unidades de conservação existentes e regulamentadas (APA 

de Sousas, por exemplo), as Áreas de Proteção Permanente (APPs) e áreas de produção 

agrícola. 

 

O estudo chegou às seguintes conclusões: 

 

� Para a reposição do déficit habitacional existente, o potencial fundiário da Região de 

Campinas, considerando apenas grandes terrenos em perímetros urbanos, supera as 

necessidades de terra urbanizada para a construção de empreendimentos habitacionais. 

Os dados revelam que a reserva fundiária não utilizada ou sub-utilizada no interior dos 

perímetros urbanos pode  ser a grande solução para equacionar as situações de déficit 

hoje existente, tanto para solucionar as situações emergenciais, de remoções em áreas 

de risco ou para urbanização de assentamentos, como para abrir frente ao atendimento 

das demandas presentes e futuras. 

 

� O total de 415.090.528 m² de terras levantadas representa 27,9% de todo o perímetro 

urbano, ainda possível de ser ocupado, resultante da urbanização dispersa verificada na 

RMC. A profusão de loteamentos fechados em áreas rurais insere-se no processo de 

especulação dos imóveis existentes nas áreas urbanas dos municípios, contribuindo 

para manter o seu alto valor. Os valores menores do metro quadrado nos terrenos rurais 

estimulam os incorporadores a empreenderem nestas áreas, deixando de disputar os 

terrenos nas áreas urbanas. Estes imóveis não são atrativos nem mesmo para eles, 

mantendo-se no ciclo especulativo. Disto resulta um potencial imobiliário considerável, 

mas difícil de ser utilizado por programas habitacionais. 
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� Na RMC não há problema quanto a reserva fundiária para produção de HIS.  Se metade 

dos imóveis vazios fossem empreendidos para moradia, mantendo-se cotas de baixa 

densidade e padrão horizontal (125 m² / habitante), seria possível empreender mais de 

1,6 milhões de unidades, o que equivale a 36 vezes o déficit habitacional apresentado 

pela Fundação João Pinheiro pelos dados do censo de 2000. Há, contudo, um 

desequilíbrio entre oferta de terras e sua vinculação à cadeia produtiva da habitação, 

para a qual seria necessário reverter tais processos especulativos, aplicando os 

instrumentos do Estatuto da Cidade como, por exemplo, a edificação compulsória e/ou o 

estabelecimento de ZEIS (Zonas especiais de Interesse Social). 

 

Campinas, Itatiba, Santa Bárbara D’Oeste, Indaiatuba e Monte Mor lideram em números 

absolutos, nesta seqüência, com mais de 200 mil metros quadrados de áreas livres. Constata-se, 

portanto, que, mesmo tendo a maior população, Campinas ainda possui, em larga vantagem, o 

maior montante de terrenos vagos. É necessário ressaltar, no entanto, que tais áreas apresentam 

grande diversidade quanto ao quesito localização o que é fato relevante para a instalação de 

comunidades destinadas a famílias de baixa renda. Cabe ressaltar ainda que poucos são os 

municípios que possuem quantidades abaixo de 100 milhões de metros quadrados de terrenos. 

Deste conjunto, integram Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, Nova Odessa e Vinhedo. 

 

Com relação aos terrenos vazios, Campinas, Americana, Engenheiro Coelho e Vinhedo estão 

entre os municípios com menor proporção entre terrenos vagos e total da área urbana, sendo que 

Americana é o município com o menor índice, seguido de Engenheiro Coelho, Vinhedo e 

Campinas. Isto se deve não só à dinâmica de adensamento dos municípios e a conseqüente 

escassez de terras em municípios mais centrais como é o caso de Americana e Campinas, mas 

também à própria política de ordenamento territorial que alguns municípios adotaram em seus 

planos diretores, no sentido de manter um perímetro urbano compatível com a área já urbanizada, 

mantendo as áreas rurais voltadas à produção agrícola ou à preservação ambiental, como é o 

caso de Vinhedo e Engenheiro Coelho. 

 

No outro extremo, temos Monte Mor, Pedreira e Jaguariúna. Em Monte Mor, mais de 70% do seu 

perímetro urbano é de terras vazias. Isto é significativo diante do fato de que Monte Mor compõe 

uma porção territorial da RMC que tende a receber ocupações a partir de Hortolândia e Sumaré. 

Esta disponibilidade de terras em Monte Mor pode representar uma oportunidade para a expansão 

das ocupações irregulares destes dois municípios, se não houver um efetivo controle desta 
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ocupação. Estes municípios ainda possuem algum potencial para ser explorado: 29% em 

Hortolândia e 27% em Sumaré, mas já mostram sinais de expansão de ocupação para além de 

seus limites, atingindo Monte Mor. 

 

Concluiu-se, portanto que uma política de distribuição de terras urbanizadas a serem 

disponibilizadas para a habitação de interesse social é decisivamente viável, podendo contar com 

os instrumentos da política urbana do Estatuto da Cidade, através da sua regulamentação nos 

planos diretores locais. A delimitação de ZEIS, por exemplo, é uma ferramenta importante e 

prioritária já que a quantidade de ZEIS delimitadas na RMC, 8.367.900,84 m² é inferior à 

quantidade de terras necessárias para o enfrentamento do déficit habitacional estimado. 

 

Dados levantados pelo PMHIS estimaram a quantidade de metros quadrados de terrenos que 

serão necessários para viabilizar a produção habitacional para o atendimento das necessidades 

habitacionais presentes e futura para a provisão habitacional nos próximos anos, até 2023. Quatro 

cenários foram trabalhados, variando o grau de adensamento que será realizado pelos novos 

empreendimentos, entendendo que isto dependerá da localização, valor da terra, modalidade de 

programa, etc. Vale destacar que, considerando o montante de terrenos vagos estimados para a 

RMC, as tipologias verticalizadas não precisam ser irrestritamente adotadas, devendo-se sempre 

calcular as melhores opções, definindo equações que equilibrem preço do terreno e preço da 

construção, de forma a desonerar ao máximo a unidade acabada, conforme apontado 

anteriormente.  

 

Trabalhando-se, portanto, com quatro modalidades de adensamento, a quantidade de terras 

necessárias seria a expressa na tabela a seguir, que apresenta uma estimativa da quantidade de 

área que é preciso para se atender às necessidades habitacionais presentes e futuras (2023), 

segundo a adoção de várias tipologias de adensamento.  
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Tabela 1.3.1 

Estimativa de quantidade de área necessária para o atendimento às necessidades 

habitacionais presente e futura (2023) segundo a ad oção de várias tipologias de 

adensamento 

Necessidade
s 

habitacionai
s presentes 

e futuras 
para 

provisão 
(até 5 SM) 

Cota 
parte do 
terreno 

por 
unidade 

Tipologia 

Total de área 
necessária 
(em metros 
quadrados) 

Total de área 
disponível em 
área urbana 

estimada (em 
metros 

quadrados) 

ZEIS (em 
metros 

quadrados) 

% do total 
de área 

estimada 
para 

terrenos 
vagos na 

RMC 

102.931 

70 m2 
Unidades 

verticalizadas 
(5 pavimentos) 

7.205.169,42 

415.090.528,67 
 

8.367.900,84 
 

1,74 

90 m2 

Unidades 
verticalizadas 

(3 a 5 
pavimentos) 

9.263.789,26 2,26 

125 m2 

Unidades 
sobrepostas, 
sobrados ou 
uma unidade 

por lote 

12.866.373,97 3,10 

250 m2 
Uma unidade 

por lote 
25.732.747,94 6,20 

Fonte: elaborado pelos consultores com dados do PLANHAB, 2010. 
 

Como pode ser observado, para uma situação de baixíssima densidade, com cota parte de 250 

m2 de terreno por unidade, a demanda por área de terrenos vazios não chega a 7% do total de 

área de terrenos vagos em área urbana5 estimados para a RMC. Para a situação de maior 

verticalização (70m2), a demanda não supera 2%, demonstrando que, do ponto de vista da 

existência de terra urbanizada, há total viabilidade, para realizar o atendimento às necessidades 

habitacionais estimadas. 

 

Em resumo, em todos os municípios é possível perceber que há áreas disponíveis suficientes 

para atender ao déficit e à demanda futura, ainda que nem todos os municípios tenham o 

instrumento das ZEIS, como forma de destinar áreas para a população de menor renda. 

                                                 
 
 
5 Neste cálculo não foram contabilizados terrenos vazios em área rural, nem de expansão urbana, áreas com vegetação 
nativa e áreas legalmente protegidas. 
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Tabela 1.3.2 

Vazios Urbanos na Região Metropolitana de Campinas,  por município. (em metros quadrados) 

MUNICÍPIOS Área total  %AT/RM Área vazia  Área urbana  Área rural % 
vazios/AU  %vazios/AT  Vazios/cota  

Área de ZEIS 
de vazios  

AMERICANA* 144.000.000 3,91% 3.772.966,27 86.000.000,00 58.000.000,00 4,39% 2,62% 15.091,87 630.618,51 
ARTUR 
NOGUEIRA 192.000.000 5,21% 2.868.238,3412 14.408.689,40 177.591.310,60 19,91% 1,49% 11.472,95 784.973,78 

CAMPINAS 887.000.000 24,06% 34.641.418,00 389.900.000,00 497.100.000,00 8,88% 3,91% 138.565,67 5.728.263,49 

COSMOPOLIS 166.000.000 4,50% 1.837.370,7662 10.927.797,30 155.072.202,70 16,81% 1,11% 7.349,48 0 
ENGENHEIRO 
COELHO 112.000.000 3,04% 596.357,4601 10.595.302,89 101.404.697,11 5,63% 0,53% 2.385,43 0 

HOLAMBRA 65.000.000 1,76% 3.847.404,9503 10.844.405,1618 54.155.594,84 35,48% 5,92% 15.389,62 260.721,18 

HORTOLANDIA 62.000.000 1,68% 18.134.886,7251 62.000.000,0000 0,00 29,25% 29,25% 72.539,55 425.483,11 

INDAIATUBA 299.000.000 8,11% 75.571.283,8789 212.424.262,41 86.575.737,59 35,58% 25,27% 302.285,14 0 

ITATIBA 325.000.000 8,81% 8.048.875,8891 27.459.621,9100 297.540.378,09 29,31% 2,48% 32.195,50 0 

JAGUARIUNA 96.000.000 2,60% 21.631.873,2769 40.815.073 55.184.927,00 53,00% 22,53% 86.527,49 0 

MONTE MOR 236.000.000 6,40% 73.556.805,2136 104.405.254,7963 131.594.745,20 70,45% 31,17% 294.227,22 0 

NOVA ODESSA 74.131.918 2,01% 22.249.663,0628 74.131.918,0000 0,00 30,01% 30,01% 88.998,65 0 

PAULINIA 145.000.000 3,93% 55.094.844,1744 121.863.647,0866 23.136.352,91 45,21% 38,00% 220.379,38 0 

PEDREIRA 116.000.000 3,15% 25.051.302,6255 46.696.308,31 69.303.691,69 53,65% 21,60% 100.205,21 0 

SANTA BARBARA 270.000.000 7,32% 34.988.420,3809 81.640.767,90 188.359.232,10 42,86% 12,96% 139.953,68 0 
SANTO ANTONIO 
POSSE 141.000.000 3,82% 3.785.152,2194 11.952.227,27 129.047.772,73 31,67% 2,68% 15.140,61 0 

SUMARE 164.000.000 4,45% 19.501.352,3341 74.190.292,49 89.809.707,51 26,29% 11,89% 78.005,41 0 

VALINHOS 111.000.000 3,01% 6.471.215,0945 57.223.207,77 53.776.792,23 11,31% 5,83% 25.884,86 0 

VINHEDO 81.777.489 2,22% 3.441.098,0109 50.555.389,5200 31.222.098,99 6,81% 4,21% 13.764,39 537.840,77 

RMC 3.686.909.407  415.090.528,67 1.488.034.165,21 2.198.875.241,29 27,90% 11,26% 1.660.362,11 8.367.900,84 
* Fonte: LHIS,2008. 
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Figura 1.3.1 Zonas Especiais de Interesse Social na  RMC 

 

Fonte: Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social de Campinas, 2009 . 
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1.4 Sistema de Gestão e Marco Regulatório 

 

O Plano Metropolitano de HIS inclui também a análise da legislação municipal relativa à questão 

habitacional e o levantamento das condições institucionais encontradas em cada um deles. As 

conclusões foram as seguintes:  

 

� De maneira geral, os municípios dispõem de legislação municipal que afirma a 

orientação política de regularização fundiária e provisão habitacional para novas 

moradias em áreas ociosas de consolidado grau de urbanização. No entanto, à exceção 

de poucos municípios – Hortolândia e Vinhedo – a legislação capaz de implementar 

políticas habitacionais municipais encontra-se completamente condicionada à sua 

ulterior regulamentação. Em termos práticos, tais planos diretores ou legislação 

urbanística configuram obstáculo à efetiva execução da política pública, apesar de 

resgatar valores trazidos ao ordenamento pelo Estatuto da Cidade;  

 

� Poucos foram os municípios que, de fato vincularam a produção habitacional e 

regularização fundiária nas ZEIS a sua destinação para população de baixa renda. A 

destinação é clara em Hortolândia e Vinhedo, por exemplo, que definem as faixas de 

renda atendidas. Outros municípios (a maior parte) apenas fazem referência à 

população de “baixa renda”. Outros se propõem, inclusive, a regulamentar o conceito de 

“baixa renda”, afastando ainda mais a efetividade almejada na implementação da política 

pública; e 

 

� Aspecto positivo a ser destacado é o grau de organização institucional dos municípios 

analisados, responsável, entre outros possíveis resultados, pela participação desses 

entes federativos na captação de recursos federais e estaduais destinados à produção, 

melhoria ou regularização de habitações de interesse social. 

 

Evidência das limitações quanto à aplicabilidade das normas e à efetividade das propostas de 

política habitacional dos municípios, bem como da organização institucional dos Municípios é o 

quadro-síntese apresentado a seguir:  
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� A comparação entre os dados do déficit e o total de áreas demarcadas como ZEIS 

revelam que as áreas demarcadas como ZEIS de vazios são insuficientes. As ZEIS têm 

destaque maior para os casos de regularização. 

 

� Os planos enfatizam apenas o papel do poder público na produção de novas unidades 

habitacionais de interesse social e a Habitação de Mercado (HMP) não aparece.  

 

Importante destacar que grande parte dos planos não são auto-aplicáveis, não incluindo alteração 

nos parâmetros de uso e ocupação, e resultando numa situação territorial inalterada.  

 

No Caso de Campinas, é preciso lembrar que estão sendo elaborados os planos locais de gestão 

urbana das nove macrozonas que compõem a cidade. Estes planos deverão redefinir as ZEIS de 

regularização e as ZEIS de indução (vazias e aptas para HIS), podendo incluir novas áreas de 

ZEIS. Até a presente data, não há nenhum plano local aprovado de forma legal. Sendo assim, a 

delimitação das novas áreas está em fase de estudo pelas Secretarias Municipais de Habitação e 

de Planejamento.  

 

A seguir é apresentado um quadro resumo do Sistema de Gestão e do atual Marco Regulatório da 

Região Metropolitana de Campinas. 
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Quadro 1.4.1 

Sistema de Gestão e Marco Regulatório na RMC 

MUNICÍPIO PD 
ZEIS Parcelamento, 

edificação e 
utilização 

compulsorios 

IPTU progressivo 
no tempo e 

desapr. sanção 

Direito de 
preempção 

Termo de 
Adesão 

publicado* 

Fundo local de 
habitação* 

Conselho 
Gestor do 

Fundo* 

Plano Local de 
Habitação* Vazias Ocu-

padas 
Americana           

Artur Nogueira           
Campinas            
Cosmópolis           
Engº Coelho           

Holambra           
Hortolândia           
Indaiatuba           

Itatiba           
Jaguariúna           
Monte Mor           

Nova Odessa           
Paulinia           
Pedreira           

Sta Bárbara 
D'Oeste           

Sto Antônio de 
Posse           

Sumaré           
Valinhos           
Vinhedo           

LEGENDA           

 Instituto previsto em lei, pendente de regulamentação ou de 
demarcação.      

 Instituto previsto em lei e passível de ser 
aplicado. 

* Conforme controle da Secretaria Nacional de Habitação, atualizado em 31.12.2008, disponível em: < 
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/fnhis/termo-de-
adesao/Situacao%20Mun%20-%20Lei%2011124%20-%2031%2012%2008.pdf > 

 Instituto não previsto em lei.  
 Plano diretor aprovado.  

Fonte: Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social de Campinas, 2009. 
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2. Considerações Iniciais 

 

A partir da análise das informações coletadas junto às prefeituras dos 19 municípios da Região 

Metropolitana de Campinas foi possível concluir que, embora ao longo do tempo as várias esferas 

de governo estejam investindo recursos em habitação na tentativa de modificar o cenário atual do 

déficit habitacional, o cenário do déficit para famílias de renda inferior a 3 (três) salários mínimos 

pouco se modificou nos últimos anos. As hipóteses levantadas foram as seguintes: 

 

1. Os investimentos públicos não priorizaram o atendimento das situações de maior 

vulnerabilidade social: domicílios rústicos, domicílios improvisados e situações de risco. 

Isto pode ser comprovado ao se comparar o quadro de domicílios rústicos e 

improvisados apresentados pela Fundação João Pinheiro e aquele sistematizado a partir 

das informações municipais. Neste último, o número é maior que o dobro, demonstrando 

que, poucos casos destes foram atendidos pelos programas habitacionais, como 

também a demanda populacional mais vulnerável cresceu nos últimos anos, aumentando 

o déficit básico. Muitos programas também enquadram apenas famílias com renda 

superior a 4 salários mínimos, como é o caso do PAR, e os programas da CDHU não 

vinculam a produção de moradias ao atendimento prioritário das situações de maior 

vulnerabilidade, pois o critério de seleção adotado é o sorteio.  
 

2. As políticas habitacionais privilegiaram a provisão habitacional como principal 

modalidade de atendimento habitacional, deixando de priorizar ações vinculadas à 

urbanização e à regularização fundiária de loteamentos e assentamentos informais. É 

neste aspecto que as informações municipais também demonstram o subestimado 

número da Fundação João Pinheiro no campo do déficit por inadequação (infra-estrutura 

e fundiária) ou do número de domicílios em aglomerados sub-normais.  
 

3. Entretanto, os números apresentados pelos municípios revelam que a irregularidade 

urbanística e fundiária, considerando as várias situações de irregularidade - desde as 

mais precárias até as mais consolidadas - constitui o principal problema habitacional na 

Região Metropolitana de Campinas e não a coabitação familiar, conforme apontavam os 

dados da Fundação João Pinheiro. É importante observar, neste caso, que em virtude da 

variedade de situações apresentadas por cada um dos assentamentos existentes e a 

depender do tipo de intervenção que se realizará nestes assentamentos, a demanda por 

provisão de novas unidades poderá aumentar em decorrência de seus processos de 
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desadensamento ou regularização urbanística. Com isso, os processos de urbanização 

integrada (difíceis de serem conduzidos sem estratégias bem planejadas e orientadas 

pelo poder público municipal) exigem esforços muitas vezes não disponíveis. As tímidas 

ações voltadas para a urbanização e regularização fundiária dos assentamentos 

precários e loteamentos irregulares demonstram que os poderes públicos municipais 

ainda entendem que a política habitacional restringe-se à construção de casa popular.  
 

4. Diferenças neste quadro estão sendo percebidas através das ações promovidas com 

recursos do PAC. Este recurso permite a implementação de ações integradas de 

urbanização de assentamentos precários, porém estas iniciativas estão apenas em fase 

de projeto ou início de implantação como é o caso dos projetos Bacia do Anhumas, 

Bacia do Quilombo, Viracopos e Bacia do Córrego Taubaté.  
 

5. A falta de planejamento no campo habitacional determina uma atuação pública voltada 

ora para a solução de problemas prementes, emergenciais e localizados do déficit 

habitacional, ora para o investimento de recursos em habitação para famílias de faixa de 

renda que tenham capacidade de retornar os créditos ao Fundo de origem do Programa, 

ora ainda para o cumprimento de agendas políticas não necessariamente relacionadas 

com as necessidades habitacionais classificadas como prioritárias.  
 

6. Não havia, até a criação do Sistema Nacional de Habitação, a prática de elaboração de 

planos habitacionais que mensurassem o problema habitacional nas várias escalas 

federativas e nem tampouco que projetassem a demanda futura por novas unidades 

habitacionais, considerando que parte dela deverá ser atendida por programas públicos 

de habitação. Neste sentido busca-se planejar a aplicação dos recursos de maneira a 

atender a demanda existente e a futura. A prática convencionalmente empreendida, 

decorre do fato de que mesmo que os recursos sejam investidos, o problema retorna na 

escala inicial, pois nunca houve uma produção de unidades que atendesse a expectativa 

da demanda futura e gestão dos territórios urbanizados. Esta dinâmica é perceptível: 

favelas desadensadas e readensadas após a intervenção urbanística, permanência das 

altas taxas de crescimento nas regiões periféricas das cidades e regiões, remoção de 

famílias em áreas de risco e posterior reocupação da área por outra família. 
 

7. Esta situação tende a mudar com a implementação dos Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social. 
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3. Inserção Territorial e Dinâmica Socioeconômica d o 

Município 

 

3.1 Dinâmica Socioeconômica 

 

Na sessão que se segue iremos desenvolver as características sociais, econômicas e 

demográficas do município de Campinas e da RMC. Importa caracterizar a pujança econômica do 

município, sendo que isto constitui fator de atratividade para populações migrantes, o que tem 

conseqüências relevantes para se pensar uma política habitacional. Outro objetivo é mostrar como 

algumas características econômicas do município de Campinas incidem sobre a sua estrutura 

urbana. A discussão sobre desigualdade social e pobreza faz-se necessária, entre outros 

objetivos, para situar a problemática da segregação urbana que acompanha esse Plano de 

Habitação. Enfim, também estratégicas para o planejamento urbano e habitacional são as 

estimativas futuras de crescimento econômico e populacional.  

 

3.1.1 Dinâmica econômica da Região Metropolitana de  Campinas  
 

Desde o início do século passado, o interior do Estado de São Paulo tem repercutido parte do 

crescimento econômico da metrópole paulistana. A partir da década de 70, o robusto crescimento 

econômico do Brasil manifestou-se principalmente no Estado de S. Paulo e de maneira particular 

em seu interior. Segundo estudo de Gonçalves & Semeghini (2002: 34), “o perfil industrial do 

Interior aproximou-se do da Metrópole e o peso relativo de sua produção no total do estado saltou 

de 29% em 1970 para 34% em 1975, aumentando para 41% em 1980 e chegando em 2000 com 

51%”. 

 

Tabela 3.1.1.1 

Evolução do Peso Relativo da Produção Industrial do  Interior no Total do Estado de 

São Paulo a Partir de 1970 

1970 29% 

1975 34% 

1980 41% 

2000 51% 
 

Fonte: Gonçalves & Semeghini, in Livro Verde, 2002. Dados originais de NEGRI (1996); NEGRI & PACHECO 

(1994); CANO, BRANDÃO & FERNANDES (2002). 
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A tabela a seguir ilustra a força econômica da Região Metropolitana de Campinas que, mesmo 

nas décadas de 1980 e 1990, de relativa estagnação, continuou aumentando a sua participação 

no VAF (Valor Adicionado Fiscal) do Estado de São Paulo. 

 

Tabela 3.1.1.2 

Participação do valor adicionado fiscal da RMC no e stado de São Paulo (%) 

  1980 1985 1990 1995 1999 2000 2008 

Total  6,9 8,2 9,1 9,7 11 11,9 11,9 

Fonte: Cano (2002); Fundação SEADE. 

 

O PIB per capita da região, R$ 28.453,37 (Seade, 2008), é maior do que a média para o Estado 

de São Paulo (R$ 24.457,00), do que o da Baixada Santista (R$ 24.988,70) e muito próximo ao da 

metrópole paulistana (R$ 29.172,57). O município sede, Campinas, com um PIB de R$ 29,3 

bilhões6, ocupa o 13º lugar no ranking nacional dos municípios, tendo um PIB per capita (de R$ 

27.788,98) 73,7% maior do que a média nacional (R$ 15.989,77).  Com um PIB de R$ 29,3 

bilhões, o município de Campinas concentra 37,7% da produção de riqueza da RMC.  

 

O município de Campinas e os municípios que compõem a RMC, dada a sua localização 

estratégica como articuladores do sistema de transportes ferroviário e rodoviário, tem sido a 

principal porta para o interior do estado. Característica da força econômica do entorno imediato, 

assim como da região mais ampla de abrangência7 de Campinas, é sua diversidade e 

complexidade, sustentada simultaneamente na agroindústria, na indústria pesada, nos setores 

industriais de ponta, no comércio e nos serviços. 

 

Segundo Semeghini (2002), a explicação para o crescimento econômico acelerado da Região 

Metropolitana de Campinas não se deve somente a um processo de “desbordamento das 

indústrias da Grande São Paulo motivado pelos custos de aglomeração”, ainda que esse fator 

seja muito relevante. Segundo ele, o entendimento desse processo econômico passa primeiro 

pela contextualização da RMC no Estado de São Paulo como um todo.   

 

                                                 
 
 
6 Segundo a última estimativa do IBGE (2008). 
7 Região Administrativa de Campinas.  
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Na década de 1950, a implantação dos setores da indústria pesada no Brasil concentrou-se mais 

na Metrópole de São Paulo, fazendo diminuir o peso da indústria interiorizada para cerca de 29% 

do total. Nos anos 1970, porém, a situação se inverteu: a participação saltou de 29% em 1970 

para 34% em 1975, aumentando para 41% em 1980 e chegando a 2000 com 51%. O setor 

público cumpriu papel importante com os incentivos às exportações agro-industriais, o 

desenvolvimento do Pró-Alcool, os investimentos na infra-estrutura de transportes e 

comunicações e em ciência e tecnologia. 

 

A cidade que articulou o crescimento econômico do interior paulista ao da capital foi Campinas. 

Essa posição central do município no crescimento econômico do interior paulista aconteceu 

devido às seguintes características, de acordo com Semeghini (2002: 33): “em primeiro lugar, o 

grau de diversificação de sua base produtiva, tanto na agricultura quanto nas atividades urbanas, 

gerando-se uma estrutura diferenciada e integrada da divisão social do trabalho (...). No que se 

refere à agricultura, por exemplo, desde os anos 50, na região de Campinas8, o desenvolvimento 

industrial acontecia associado a ela, diversamente do que acontecia no litoral, na região de 

Sorocaba e no Vale do Paraíba. (...) Em segundo lugar, auxiliou na formação dessa rede urbana 

em torno do município, a sua excepcional infra-estrutura de transportes”. 

 

O desenvolvimento econômico dos municípios vizinhos a Campinas, que hoje compõem a RMC, 

pode ser entendido a partir da posição articuladora desta cidade nos diferentes momentos de 

crescimento econômico desta região9. “Em 1950, com uma população urbana que ultrapassava 

100.000 habitantes, Campinas notabilizava-se, ademais do peso dos seus setores produtivos, 

pelo desenvolvimento da infra-estrutura de equipamentos e serviços urbanos e pelo padrão 

relativamente elevado que seus indicadores de qualidade de vida acusavam” (Semeghini, 2002: 

39). 

 

                                                 
 
 
8 E de Ribeirão Preto 
9 Desde o século XIX, a dinâmica da economia cafeeira disseminou pela região as relações mercantis de produção e 
um grau avançado de divisão social do trabalho: “ao lado das grandes fazendas de café, foi-se estabelecendo um colar 
de pequenas e médias propriedades, de produção diversificada e voltada para os mercados urbano e rural em 
expansão” (Semeghini, 2002: 38). Quando se deu a crise cafeeira, no início do século, esse processo resultou na 
formação dos chamados “núcleos coloniais”, que depois se tornaram municípios, como foi o caso de Americana, 
Sumaré, Nova Odessa, Cosmópolis, Artur Nogueira. A mesma crise ensejou, principalmente na região da Cia Paulista 
(na direção de Rio Claro), o crescimento da economia do algodão e outras culturas industrializáveis exportáveis, assim 
como dos produtos destinados ao mercado urbano de maior poder aquisitivo, estimulando os setores secundário e 
terciário. 
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Desta forma, enquanto na década de 50 a cidade de São Paulo (e suas cidades vizinhas) deu um 

salto com a implantação industrial de grandes estabelecimentos dos setores de bens de consumo 

durável, intermediários e de capital (destacando-se do resto do estado), a cidade de Campinas e 

suas vizinhas foram as únicas, além da Grande São Paulo, que atraíram novas indústrias em 

escala considerável (Semeghini, 2002). Nos anos 50 e 60, instalaram-se na cidade de Campinas 

estabelecimentos da indústria metal-mecânica, química, de papel, papelão, borracha, destacando-

se entre elas: Bosch, Clark, GE, Dunlop, B.F. Goodrich, Merck e Sharp, Ashland, Chicago Bridge, 

Rigesa, Wabco, Bendix etc.  

 

Nos anos 70, o período de maior crescimento industrial, deslocaram-se para a região (que 

abrangia também as cidades de Americana, Paulínia, Valinhos, Sumaré, Indaiatuba e Vinhedo) 

importantes indústrias de autopeças, indústrias mecânicas e material elétrico e de borracha, além 

da instalação da maior refinaria da Petrobrás no país, no município de Paulínia. Até meados dos 

anos 80, “3/4 dos operários ali encontravam-se em médias e grandes empresas, índice que 

superava de longe os verificados para o Estado de São Paulo e para a Capital” (Semeghini, 2002: 

40). 

 

A tabela a seguir mostra o crescimento da participação da RMC e do Interior na economia paulista 

em prejuízo da Capital, da Baixada Santista e do resto do Estado de São Paulo.  

 

Tabela 3.1.1.3 

Participação Do Valor Adicionado das Regiões Metrop olitanas Paulistas no Total do Estado 

(em %) 

 1980 1985 1990 1995 2000 

Grande São Paulo 60,0 52,4 50,2 51,3 49,7 

Demais Municípios 28,9 35,9 37,6 35,6 34,0 

Região Metropolitana de Campinas 6,5 8,0 8,6 9,8 12,6 

Baixada Santista 4,6 3,7 3,6 3,3 3,7 

Fonte: Fundação SEADE 

 

Segundo Negreiros (2002: 158), o processo de desenvolvimento econômico metropolitano que 

ocorreu na RMC distingue-se de outras metrópoles nacionais, “caracterizadas pela presença de 

um município-sede, dotado de estrutura produtiva sólida, cercado de vários municípios-

dormitório”. No caso da RMC, as plantas industriais localizaram-se na rodovia Anhanguera, 
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abrangendo primeiro Campinas, mas depois também Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, Sumaré, 

Paulínia e Nova Odessa10.  

 

A partir dos anos 1970, no município sede da região, Campinas, consolidou-se a seguinte 

tendência: um pólo de indústrias de alta tecnologia (informática, microeletrônica, química fina, 

telecomunicações) alimentado, entre outros fatores, pela presença de vários centros de pesquisa 

e ensino, como a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e a Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas – Puccamp.  

 

 

3.1.2 Características Econômicas do Município Sede:  Campinas 

 

Conforme vimos acima, o crescimento econômico de Campinas caracteriza-se pela sua posição 

estratégica em relação aos municípios de seu entorno imediato e em relação ao interior do Estado 

de São Paulo. Sede da sua Região Administrativa, Campinas polariza diretamente com 83 

municípios. Outra característica da força econômica da região é sua diversidade e complexidade, 

sustentada simultaneamente na agroindústria, na indústria pesada, nos setores industriais de 

ponta, no comércio e nos serviços.  

 

Veremos agora o desempenho atual do município de Campinas e da RMC no geral e por setor da 

economia. Baseando-se na metodologia de análise de Caiado (2002) para a economia do 

município nas décadas de 80 e 90, atualizaremos os dados e a análise para a década 2000-2010. 

 

Tabela 3.1.2.1 

Participação do Valor Adicionado Fiscal - VAF de Ca mpinas no VAF do Estado 

 1980 1985 1990 1995 1998 2007 2008 

Total  2,42 2,5 2,57 3,42 3,15 2,9 2,71 

Agropecuária 0,51 0,36 0,51 0,36 0,31 0,36 0,21 

Comércio 2,94 3,62 3,02 5,4 3,36 2,96 2,94 

Varejista 3,64 3,81 4,45 5,6 4,53 3,69 3,79 

Atacadista 2,35 3,5 2,1 5,2 2,28 2,05 1,93 

                                                 
 
 
10 Segundo Gonçalves & Semeghini (2002: 44), praticamente todos esses municípios registraram, inclusive, crescimento 

industrial maior do que Campinas entre 1960 e 1980. 
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 1980 1985 1990 1995 1998 2007 2008 

Indústria 2,48 2,59 2,49 3,1 3,26 2,43 2,37 

Serviços (  ) ( ) 2,33 2,71 3,26 4,13 3,42 

Fonte: Caiado, 2002; Seade, 2010 

 

De acordo com a tabela acima, na década de 80 a participação de Campinas no Valor Adicionado 

Fiscal total estadual apresentou lento crescimento (2,4% para 2,6%). Na década seguinte 

aumentou fortemente a sua participação, passando para 3,1%. Dados da década 2000-10 

mostram, entretanto, uma tendência de diminuição dessa participação em r elação aos anos 

1990: 2,9% em 2007, e 2,71 em 2008 (Fundação Seade, 2010).  

 

Quanto ao setor agropecuário, em relação à mesma tabela, na década de 90 Campinas perdeu 

posição para outras regiões do estado: de 0,51% em 1990, para 0,31% em 1998 (Caiado, 2002, 

107).  

 

Nesse mesmo período, o setor de comércio apresentou variação de 3,0% para 3,36%, 

configurando, segundo Caiado (2002: 108), “modesto aumento, não por ter tido baixo crescimento 

real, mas pelo fato de que o ritmo da urbanização em Campinas foi menor do que o verificado na 

maioria dos municípios médios e grandes do estado, e, portanto, onde o comércio teve taxas 

maiores de crescimento”11. Entretanto, os dados para 2007 e 2008, que indicam a participação do 

VAF do comércio do município no VAF do setor no estado, apontam também tendência de 

diminuição em relação a 1998 : 2,96% em 2007 e 2,94%, em 2008, ocasionada provavelmente 

pelos mesmos motivos que levaram a essa diminuição na década anterior.  

 

Quanto ao setor industrial, observa-se, entre 1990 e 1998, um crescimento da participação de 

Campinas no VAF industrial do estado, de 2,49 para 3,26. Na década atual, entretanto, a 

participação do município no VAF do setor industria l no estado diminuiu : 2,4% em 2007, e 

2,3% em 2008.  

 

                                                 
 
 
11 O autor considera que as taxas para 1995 estejam sobreestimadas. 
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Quanto ao setor de serviços, a Tabela a seguir mostra, entre 1990 e 1998, um aumento de 2,33% 

para 3,26% na participação do VAF do município no VAF estadual. Na década atual, essa 

participação continua aumentando, chegando a 4,13% em 200712.  

 

De maneira geral, pode-se dizer que esta queda da participação relativa da economia do 

município de Campinas na economia do estado como um todo deve-se não a baixos níveis de 

crescimento neste município, mas a retomada do crescimento na região metropolitana de São 

Paulo e ao desempenho de outros pólos econômicos no estado, como São José do Rio  Preto, 

Ribeirão Preto e Sorocaba, por exemplo.  

 

Vejamos agora a situação e as características da economia de Campinas em relação a sua região 

metropolitana (RMC). Caiado (2002) fez essa análise para as décadas de 80 e 90. 

 

Tabela 3.1.2.2 

Participação do VAF do Município na RMC 

 1980 1990 1995 1998 

Total 35,1 28,4 35,1 30,7 

Agropecuária 14,9 14,7 13,7 14,2 

Comércio 73,2 44,4 58,3 41,1 

Indústria geral 30,8 23,0 27,5 31,5 

Outras 32,8 53,3 34,7 6,0 

Serviços --- 41,7 39,1 47,0 

Fonte: DIPAM Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Fundação Seade. Elaboração: Caiado, 2002: 110. 

 

Quanto ao setor terciário, os dados mostram a centralidade de Campinas na região, com alto grau 

de concentração em vários dos seus segmentos (Caiado, 2002: 108). Uma ampliação da 

demanda por serviços de todos os tipos e novas exigências nos serviços diversos de apoio à 

produção levaram a uma acelerada modernização e a um intenso processo de concentração 

desse setor no município, formando grandes cadeias de lojas e supermercados, conglomerados 

bancários, grandes empresas de serviços.  

 

Na tabela anterior, a diminuição do indicador no caso do comércio, entre 1990 e 1998 não 

indicaria uma descentralização física de atividades do núcleo para o entorno, mas apenas o 

                                                 
 
 
12 Ainda que no ano da crise, 2008, essa participação tenha baixado para 3,4%. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

�	 

 

surgimento nesse entorno de novas instalações comerciais, dado que o espraiamento desse setor 

é mais fácil e rápido se comparado ao industrial. A urbanização vai exigindo e atraindo a 

instalação de serviços básicos de menor complexidade, diminuindo a necessidade dessa 

população de ir buscá-los em Campinas. (Caiado, 2002: 108). 

 

Para a década 2000-2010, a tabela a seguir mostra a participação do VAF de comércio e dos 

serviços de Campinas na RMC.  

 

Tabela 3.1.2.3 

Evolução da Participação do VAF do Comércio e de Se rviços de Campinas no VAF do 

Comércio e de Serviços da RMC (%) 

  1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Comércio 41,6 35,6 36,0 33,1 33,6 34,6 36,8 39,2 40,5 37,4 

Serviços 47,3 42,6 36,7 36,1 38,8 37,8 39,1 40,9 45,7 40,1 

Fonte: Seade, 2010. 

 

A tabela acima mostra Campinas mantendo, na década atual, a concentração dos equipamentos 

de Comércio e Serviços em relação aos demais municípios da RMC.  

 

Tabela 3.1.2.4 

Participação do VAF Industrial dos Municípios no VA F Industrial da RMC (%) 

  1993 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 

Americana 8,4 9,7 6,1 7,4 6,7 4,9 5,4 5,1 

Artur Nogueira 0,9 1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 

Campinas 26 27,7 17,8 13,5 15,4 15,3 14,9 15,0 

Cosmópolis 1,4 1,9 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 

Engenheiro Coelho 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 

Holambra 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Hortolândia 16,7 6 3,2 2,3 2,4 3,7 5,2 6,2 

Indaiatuba 2,7 3,5 3,9 3,2 5,8 4,3 5 5,3 

Jaguariúna 0,9 3,1 5,3 6,1 7,8 8,7 8,2 6,7 

Monte Mor 2,2 2,1 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,2 

Nova Odessa 1,3 1,2 1,6 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6 

Paulínia 22,1 22,3 43,3 47,4 40,7 41,6 37,7 37,5 

Pedreira 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Santa Bárbara d’Oeste 2,8 3,8 2,1 2,4 2,9 2,6 2,9 2,9 

Santo Antonio de Posse 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sumaré 4,4 5,6 4,6 4 4,9 5,3 6 6,7 

Valinhos 3,7 5,1 3,7 3,2 3,4 3 3 3,1 
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  1993 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 

Vinhedo 3,4 4 3,3 3 2,9 3 3,4 3,5 

Itatiba 2,1 1,7 1,5 1,7 1,9 1,7 2,3 2 

Fonte: Fundação Seade, 2010. 

 

Para a década atual, a tabela anterior mostra o município de Paulínia assumindo a liderança na 

produção industrial e Campinas ficando com a segunda posição neste setor na RMC. Mostra 

também que, apesar da concentração da produção industrial em Paulínia, por outro lado houve 

um aumento do número de municípios com produção industrial expressiva, como foi o caso de 

Jaguariúna e Indaiatuba.  

 

A tabela a seguir apresenta como cada setor participa no total da economia do município de 

Campinas. 

 

Tabela 3.1.2.5 

Campinas. Participação por setor no total do Valor Adicionado Fiscal (%) 

  1999 2001 2003 2005 2008 

Serviços  74,84 74,62 72,55 70,84 73,42 

Agropecuária  0,1 0,21 0,28 0,21 0,15 

Indústria  25,06 25,17 27,18 28,95 26,43 

Fonte: Fundação Seade, 2010.  

 

Os dados evidenciam a pouca importância do setor agropecuário e a magnitude da participação 

dos serviços – o que está relacionado a uma urbanização mais desenvolvida e metropolitana.  

 

Os dados para serviços refletem a ampliação e consolidação das instituições de ensino e 

pesquisa, a ampliação da oferta de serviços profissionais (médicos, dentistas, advogados) e de 

serviços voltados para empresas (consultorias, contabilidade, propaganda, marketing etc.) no 

município. Mas também refletem a terceirização de muitos postos relacionados à industria, como o 

de vigilantes, por exemplo.  

 

A tabela a seguir mostra o crescimento do setor de comércio varejista, como mais uma 

decorrência da urbanização mais desenvolvida e da metropolização. 
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Tabela 3.1.2.6 

Campinas. Distribuição do VAF por Setor do Comércio  (%) 

  1990 2000 2008 

Comércio Atacadista  43 35 30 

Comércio Varejista – Total  56 65 70 

Total 100 100 100 
Fonte: Fundação Seade, 2010. 

 

O expressivo crescimento do comércio ocorre através da efetiva implantação de grandes e 

modernos equipamentos (hipermercados, shopping centers, grandes revendedores de automóveis 

etc).  Todo esse crescimento dos setores de serviço e comércio tem contribuído para dinamizar o 

setor imobiliário  e reforçado o papel de pólo regional.  

 

Essa superioridade econômica de Campinas em relação aos outros municípios da região, no 

passado e no presente, fez-se acompanhar de um processo de urbanização mais completo e 

sofisticado, suscitando valorização fundiária e concentração da população de renda mais elevada. 

No município de Campinas, por exemplo, concentram-se serviços públicos e privados mais 

especializados e sofisticados. Cano (2002: 149) faz referência a essa diferenciação urbana: 

“alguns municípios como Campinas, Vinhedo e Valinhos acabam centralizando parte do consumo, 

da habitação e do lazer da população com renda mais elevada, muitas vezes empregada (caso de 

altos executivos) em outros municípios (como Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Jundiaí ou mesmo 

São Paulo)”. 

 

 

3.1.3 Renda Domiciliar 

 

Na década de 90, a taxa anual de crescimento da renda domiciliar total da RMC foi de 5,0% ao 

ano e a da população 2,5% ao ano. No município de Campinas, nesse mesmo período, a taxa de 

crescimento da renda domiciliar total foi de 4% ao ano, sendo que a da população foi de 1,5% ao 

ano. No entanto, os dados de distribuição dos domicílios por rendimento elaborados a partir do 

Censo de 2010 ainda não estão disponíveis. Resta-nos, então, para este indicador, apresentar os 

dados de 1991 e de 2000.  
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Tabela 3.1.3.1 

Campinas – Rendimento das Pessoas Responsáveis pelo  Domicílio (%) – 2000 

  1991 2000 

sem rendimento13  3,26 8,09 

com  até 1/2 sal.min.  2,04 0,20 

entre Mais de 1/2 a 1 sal.min.  5,08 6,13 

entre Mais de 1 a 2 sal.min.  14,66 10,26 

entre Mais de 2 a 3 sal.min.  14,26 10,9 

entre Mais de 3 a 5 sal.min.  19,34 18,21 

entre Mais de 5 a 10 sal.min.  21,56 23,05 

Maior que 10 sal.min.  19,33 23,17 
 

Fonte: Elaboração Fundação Seade/Censo IBGE 1991 e 2000. 

 

Na tabela acima é possível observar, entre 1991 e 2000, um aumento de 60,23% para 64,43% 

dos domicílios cujos responsáveis ganhavam mais de 3 salários mínimos. Sendo assim, nesse 

período, ainda que tenha diminuído a porcentagem dos chefes de domicílio de 0 a 3 salários 

mínimos, aumentou de 3,26% para 8% a porcentagem de chefes de família sem rendimento 

algum.  Em termos gerais, é possível dizer que as classes nos extremos (na base e no cume) da 

pirâmide aumentaram de tamanho, enquanto que as situadas no meio diminuíram.  

 

Quanto ao rendimento médio dos chefes de família para 2010, ainda não há dados, mas é 

possível fazer uma estimativa para outro indicador: o rendimento médio da população ocupada (e 

não somente dos chefes de família, portanto) no município.  O rendimento médio da população 

ocupada em 2000, em Campinas, foi de R$ 1.119,0014 e o rendimento médio dos vínculos 

empregatícios foi de R$ 1.058,0015. Considerando que, diferentemente do que ocorre em outros 

municípios da região, esses dois indicadores são mais próximos em Campinas, podemos estimar 

que se o rendimento médio da população ocupada em 2009 acompanhou de perto o outro 

indicador, pode-se estimar para ele em 2009 um valor próximo ao rendimento médio dos vínculos 

empregatícios nesse mesmo ano, que foi R$ 2.026,20, o que representa um aumento importante 

no período de nove anos. 

 

                                                 
 
 
13 Porcentagem de chefes (homens ou mulheres) responsáveis pelo domicílio que não apresentaram rendimento na 
data de referência do Censo, no ano considerado. 
14 A média do rendimento dos chefes de família foi, em 2000, R$ 1.342,00 (Seade) 
15 RAIS – Min. do Trabalho. 
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Tabela 3.1.3.2 

Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios . Campinas, RMC e Estado de São 

Paulo  

  1999 2005 2009 

Total do Estado de São Paulo R$ 942,60 R$ 1.365,52 R$ 1.762,71 

Campinas R$ 1.229,05 R$ 1.618,90 R$ 2.026,20 

Região Metropolitana de Campinas NA R$ 1.450,49 R$ 1.856,36 

Fonte: Seade, 2010; RAIS, Ministério do Trabalho. 

 

 

3.1.4 Desenvolvimento Econômico Esperado: 2010-2020  

 

Considerando a crise econômica mundial iniciada em 2008, que afetou o ritmo de crescimento da 

economia brasileira16 em 2009, vejamos quais são as estimativas de crescimento econômico para 

o município na próxima década.  

 

A estimativa para o crescimento econômico no período 2010-2020 feita pela Empresa Municipal 

de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC prevê um crescimento sustentado do PIB 

brasileiro para esta década em torno de 5% e 7%. Estes números estão baseados em artigos 

técnicos publicados na imprensa internacional17, que prevêem um crescimento de 5% sustentado, 

e no conceito de produto potencial: o quanto uma economia pode crescer sem gerar inflação. Para 

a economia brasileira, o crescimento sustentado talvez seja um pouco inferior, uma vez que o 

crescimento de 2010 de cerca de 7,5% gerou fortes pressões inflacionárias. Também concorre 

para uma avaliação de crescimento inferior a 5% o fato da média de crescimento entre 2004 e 

2005 ter sido 4,8% ao ano.  

 

Em relação ao Estado de São Paulo, baseando-se na idéia de que a economia paulista é pró-

cíclica em relação à brasileira (quando a média nacional cresce, a taxa estadual cresce mais, e 

quando a média nacional decresce, a estadual decresce mais ainda), a estimativa da EMDEC 

prevê uma taxa de crescimento maior do que a nacional. 

                                                 
 
 
16 De 2008 para 2009 o PIB brasileiro sofreu queda de 0,6% (Vera Martins da Silva Análise de Conjuntura C, Fipe, 
2011).  
17 The Economist de 12/11/2009. 
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Tabela 3.1.4.1 

Variação Real Anual do Produto Interno Bruto a preç o de mercado – Brasil e Estado de São 

Paulo 1996-2008 

Anos 
Variação Real Anual do PIB (%)  

Brasil  São Paulo  
1996 2,15 1,3 
1997 3,38 3,4 
1998 0,04 (1,2) 
1999 0,25 (1,3) 
2000 4,31 4,3 
2001 1,31 0,4 
2002 2,66 1,2 
2003 1,15 (0,4) 
2004 5,71 6,1 
2005 3,16 3,5 
2006 3,96 4,0 
2007 6,09 7,4 
2008 5,08 nd 

Fonte: Fundação Seade e IBGE; Elaboração: Emdec. 

 

Em relação à RMC, e em relação à Campinas, diferentemente da estimativa da EMDEC (que 

estima para ambos um crescimento ainda maior), acreditamos num crescimento semelhante a 

estimativa para a média do Estado de São Paulo, já que os dados para ambos os casos não 

demonstram um aumento sustentado na participação da produção desses territórios no total 

estadual, conforme pode-se verificar nas duas tabelas a seguir: 

 

Tabela 3.1.4.2 

Produto Interno Bruto – Participação da Região Metr opolitana de Campinas no PIB do 

Estado (Em %) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

7,08 7,61 7,28 7,39 7,50 7,92 7,97 7,81 7,72 7,75 
Fonte: Fundação Seade, 2010. 

 

Tabela 3.1.4.3 

Produto Interno Bruto - Participação de Campinas no  PIB do Estado (%) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2,96 2,96 2,74 2,91 2,77 2,83 3,11 2,94 2,96 2,92 

Fonte: Fundação Seade, 2010. 

 

A seguir citamos alguns projetos estratégicos da atual gestão da Prefeitura de Campinas que 

ilustram como essa região pretende inserir-se nos projetos estratégicos nacionais (Programa 

Minha Casa Minha Vida, Programa de Aceleração do Crescimento, Copa do Mundo 2014, Jogos 
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Olímpicos 2016) e acompanhar a dinâmica de crescimento econômico que se vislumbra para o 

país como um todo nos próximos anos. São grandes empreendimentos imobiliários que 

provavelmente terão repercussões importantes sobre o tecido urbano da cidade, assim como 

sobre a distribuição do emprego e da população em diversas áreas do município. A tabela abaixo 

conta com as características e, em alguns casos, o impacto desses projetos, de acordo com 

informações fornecidas por documentos municipais. 

 

Tabela 3.1.4.4 

Projetos Estratégicos em Campinas - 2010-2020 

Empreendimentos VGV/ 
R$ Características 

Nº Empregos (*)  Localização 
dos empregos 

População 
estimada Diretos  Indiretos  Total  

Pólo Aeroporto 15,3 
bilhões 

Aeroporto e 
Infra-estrutura 

logística do 
entorno 

s/i s/i 14.000 zonas O/D 38, 
39 e 40 s/i 

Pólo Centro 
5,4 

bilhões 

Renovação 
urbana: Vila 

Industrial; Área 
Central e Pátio 

Central 

s/i s/i s/i s/i s/i 

Santander Ciatec II s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 
Pólo Alta 

Tecnologia Ciatec 
II 

s/i s/i s/i s/i s/i s/i 50.000 

Urbanização Sta 
Paula s/i Residencial, 

Hospital, Hotel... 11.235 350 11.585 s/i 15.253 

Pólo Anhaguera s/i 
Convenções, 

Arena Multiuso, 
esportivo 

s/i s/i s/i s/i s/i 

Minha Casa Minha 
Vida 

s/i s/i s/i s/i 10.000 s/i s/i 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas, SEMURB/SEPLAN, s/d. 

 

 

3.1.5 Evolução do Emprego 

 

Segundo dados da Fundação Seade (tabela a seguir), na década atual, entre 2000 e 2009, o ritmo 

de crescimento do emprego em Campinas (33%), diferentemente do que vinha acontecendo na 

décadas anteriores, foi menor do que no total da RMC (40%) e menor do que o total no estado 

(50%). A participação do município no total de empregos da RMC baixou de 46% para 42%, 

resultando em alguma melhora na distribuição do emprego na região.  
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Tabela 3.1.5.1 

Crescimento dos Vínculos Empregatícios (Trabalho Fo rmal) Campinas e RMC 

  2000 2008 2009 2009/2000 
(%) 

Campinas 242.577 353.820 360.581 33 

Região Metropolitana de Campinas 520.230 818.805 850.295 40 

Fonte: Fundação Seade; RAIS, 2010. 

 

Segunda outra fonte de dados – a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS (Ministério do 

Trabalho, 2010) – havia em Campinas, em janeiro de 2010, 341.868 postos de trabalho, contra 

217.903 em janeiro de 2000, significando uma variação de 56,05% nesse período (tabela a 

seguir). Comparação com os números do Estado de São Paulo mostram uma variação maior para 

o estado: 64,83% no mesmo período. 

 

Tabela 3.1.5.2 

Fluxo do Emprego em Campinas e no Estado de São Pau lo. Jan/2000 a Out/2010 

Movimentação 
Município São Paulo (UF) 

Qtd. % Qtd. 

Admissões  1.349.207 3.06 44.087.892 

Desligamentos  1.225.242 3.09 39.627.103 

Variação Absoluta  123.965  4.460.789 

Variação Relativa  56.05 %  64.83 % 

Número de empregos formais 
(1º Janeiro de 2010)  341.868 3.19 10.729.162 

 Total de Estabelecimentos (Janeiro de 
2010) 58.899 2.88 2.048.440 

Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho. 

 

Em relação ao desempenho do emprego por setor, no período 2000 – 2009 aumentou a 

participação do terciário no total de empregos do município, passando de 73% na década 

passada, para 77% em 2009, com destaque para o ritmo de crescimento do emprego no 

comércio: 74% nesse período. 

 

A EMDEC elaborou dois cenários para a projeção de empregos em Campinas em 2020. No 

primeiro toma-se como base a População Economicamente Ativa - PEA para 2010 (estimativa) 

deduzindo-se a taxa de desemprego estimada para o período (6% para 2020), chegando ao 

número de 516.218 empregos em 2020. O segundo cenário considera esse crescimento 

agregando o aquele que será gerado pela implantação do complexo de empreendimentos a partir 

da ampliação do Aeroporto de Viracopos. Neste cenário, o número de empregos em 2020 chegará 
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a 530.218, representando 14.000 empregos a mais, dentre os quais se encontram aqueles 

gerados diretamente pela segunda pista do aeroporto de Viracopos e demais equipamentos a ela 

vinculados, além dos efeitos multiplicativos do emprego induzidos pela implantação destes 

investimentos na economia da cidade.  

 

Segundo se observa comparando as tabelas de estimativa de emprego em cada um dos cenários, 

desagregadas por zona de Origem e Destino (O/D)18, todos esses 14.000 empregos a mais 

gerados a partir do empreendimento Viracopos vão se concentrar nas zonas 38, 39 e 40, no 

entorno imediato do Aeroporto, divididos da seguinte forma: na zona 38, o segundo cenário 

econômico prevê o acréscimo de 3.500 empregos aos 6.411 previstos no primeiro, totalizando 

9.911 empregos em 2020; na zona 39, 6.500 empregos a mais do que o previsto no cenário 1 

(total: 11.474); e na zona 40, com 4.000 a mais, num total de 16.043 empregos. 

 

 

3.2 Dinâmica Demográfica e Estimativas de Crescimen to Futuro 

(2010-2015-2020) 

 

A seguir daremos continuidade à análise das características demográficas de Campinas e RMC já 

iniciadas em outra parte deste relatório19, atualizando alguns dados com as informações do último 

Censo (2010) e elaborando estimativas de crescimento demográfico futuro. 

 

O intenso crescimento econômico da Região Metropolitana de Campinas impulsionou forte fluxo 

migratório para os seus municípios. Segundo Baeninger (2002), a partir dos anos 1970, 

relacionado à interiorização do crescimento industrial, inverteu-se o fluxo demográfico entre 

interior e capital: “os deslocamentos populacionais para o interior foram de tal magnitude que de 

um saldo migratório negativo de 450 mil migrantes, na década de 1960, o interior passou a um 

ganho populacional de mais de um milhão de pessoas nos anos 90” (Baeninger, 2002: 98). A 

RMC destacou-se dentre os pontos de recepção dessa população no interior do estado. O saldo 

migratório dessa região em relação à RMSP nos anos 80, por exemplo, foi de 85.018 pessoas; 

superior à Santos (51.042) e Sorocaba (41.613).  
                                                 
 
 
18 

Conforme metodologia de pesquisa desenvolvida pela Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São 
Paulo e Emplasa. 
19 item - Dispersão Residencial e Segregação Social 
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A tabela a seguir mostra o imenso incremento populacional na RMC entre 1970 e 2010: de 

680.826 passou para 2.798.477 habitantes, significando um aumento de 311% no período. Isso 

implicou numa maior participação no total da população do estado e do interior. Em 1970, a RMC 

representava 3,83% da população do estado, enquanto que em 2010 essa participação passa 

para a 6,76%; no mesmo período, em relação ao total da população do interior, essa participação 

passou de 7,06% para quase 13%. Entre 1980 e 1991, enquanto a população da RMC crescia à 

taxa de 3,51% ao ano, a da RMSP crescia a 1,88%; entre 1991 e 2000, essas taxas foram, 

respectivamente, 2,54% e 1,63% (cf. Cano, 2002: 406). 

 

Tabela 3.2.1 População total, taxas de crescimento (%a.a) e participações relativas (%) da 

RMC 1970-2010 

Anos População 
Total 

taxa de 
Crescimento (%a.a) 

Participação 
RMC/Estado 

Participação 
RMC/Interior 

1970 680.826   3,83 7,06 

1980 1.276.755 6,49 5,1 13,25 

1991 1.863.609 3,4 5,9 11,55 

2000 2.338.148 2,55 6,32 12,22 

2010 2.798.477 1,84 6,76 12,92 

Fonte: Seade, 2011. 

 

Tabela 3.2.2 Taxas Geométricas de Crescimento. Esta do de São Paulo, Região 

Metropolitana de São Paulo e RMC. 1970 – 2010. 

 1970/1980 1980/1990 1990/2000 2000/10 

Região Metropolitana de Campinas 6,49 3,51 2,54 1,82 

Região Metropolitana de São Paulo s/i 1,88 1,63 0,97 

Total do Estado de São Paulo 3,49 2,13 1,78 1,09 

Fontes: Fundação SEADE, 2010. 

 

Com uma população de 1.080.999 habitantes em 2010, o município de Campinas concentra 

38,6% da população da Região Metropolitana.  

 

Dados relevantes para o PLHIS são as características demográficas por faixa etária. Análise 

realizada no Plano Diretor (2006) registra o aumento da população idosa no final do século XX: de 

1,25% do total da população em 1980, passa para 2,32% da população em 2000. Por outro lado, 

a mesma análise aponta a manutenção, desde os anos 80, do “forte predomínio – 20% - dos 
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grupos etários jovens no interior da estrutura etária, ou seja, dos grupos etários 15-19 anos e 20-

24 anos” (Plano Diretor, 2006: 05). Essa faixa etária necessita de políticas que contemplem 

trabalho e lazer, mas também moradia. 

 

Gráfico 3.2.1 

Pirâmides Etárias Campinas – 1991 e 2000 

 

Fonte: Seade apud Plano Diretor 2006 
 

Todas as estimativas de crescimento demográfico para a década de 2010-2020 para Campinas 

prevêem uma contínua e lenta redução do ritmo desse crescimento, que já vem ocorrendo desde 

os anos 1990, dadas a diminuição do crescimento vegetativo e a diminuição do saldo migratório 

nessa dinâmica desde então20.  
 

                                                 
 
 
20 Tratados no início desse tópico do relatório. 
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A tabela a seguir, retirada do Plano Diretor (2006), apresenta três cenários possíveis - 

conservador, médio e inferior – para o crescimento demográfico em Campinas na próxima 

década. 

Tabela 3.2.3 

Projeção das Taxas Geométricas de crescimento da po pulação, segundo tendências. 

Campinas 2000-2020 

Tendências de Crescimento (% a.a.) 

Período Conservadora Média Inferior 

2000-2005 1,24 1,24 1,24 

2005-2010 1,18 1,02 0,88 

2010-2015 1,00 0,92 0,74 

2015-2020 0,87 0,8 0,71 

Fonte: Plano Diretor de Campinas (2006) 
 

Dados esses três cenários possíveis, o Plano Diretor (2006) optou como mais provável o cenário 

conservador. Entretanto, considerando os dados do censo 2010, não foi o cenário conservador o 

que efetivamente sucedeu, pois a tendência à diminuição foi um pouco mais rápida do que previa 

o Plano Diretor (2006). De fato, a população recenseada pelo IBGE para 2010 – 1.080.999 

habitantes – é menor do que a estimada pelo Plano Diretor (2006), 1.092.113 habitantes e, 

portanto, a Taxa Geométrica de Crescimento Anual – TGCA para o período 2000-2010 também foi 

menor do que a estimada no cenário conservador.  Sendo assim, o cenário mais próximo do que 

apurou o Censo é a tendência média, na coluna do meio da tabela.  
 

Outro dado que nos conduziu a essa opção pela tendência média foi a estimativa da Fundação 

Seade para a TGCA de 2010. Como o número encontrado por este órgão para a população de 

Campinas em 2010, de 1.080.062 habitantes, é muito semelhante ao recenseado pelo IBGE para 

o mesmo ano, 1.080.999 habitantes, é possível considerar a taxa de crescimento geométrico 

anual da Fundação Seade para Campinas 2000-2010, 1,10 %, a mais próxima da realidade.  
 

Voltando para a tabela do Plano Diretor (2006), se tomarmos como referência mais correta a 

TGCA de 1,10 do Seade, então as taxas para 2005-2010 em ambas as tendências, conservadora 

e média, apresentam um mesmo desvio de 0,08%, uma para mais, outra para menos, em relação 

ao dado da Fundação Seade. Optamos pela tendência média, pois se tomarmos o período inteiro, 

2000-2010, fazendo uma média aritmética entre as taxas da tendência média nos dois períodos, 

chegaremos ao número 1,13, mais próximo do número do Seade do que se fizéssemos o mesmo 

procedimento com as duas taxas da tendência conservadora. Trabalhando com a tendência 

média, obteremos a seguinte estimativa de crescimento populacional para Campinas: 
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Tabela 3.2.4 

Campinas. Estimativa Populacional 2010-2020 

Período TGCA % População 

2010 1,1 1.080.999 

2015 0,92 1.131.648 

2020 0,8 1.177.644 

Fonte: Elaboração própria, baseado em estimativa da TGCA do Plano Diretor (2006) 
 

Se esta estimativa estiver correta, a população de Campinas crescerá 8,87% entre 2010 e 2020, 

significando um acréscimo de 96.645 habitantes nesse período. Na década 2000-2010, o 

crescimento foi de 11,6%.  
 

Essa diminuição do ritmo de crescimento está relacionada tanto à redução do crescimento 

vegetativo do país como um todo, quanto às mudanças nos fluxos migratórios inter-regionais que 

vem se anunciando desde o censo de 2000: diminuição do número absoluto de migrantes e 

inversão de sinal na relação entre a região Sudeste com o resto do país. No período 1999-2004, a 

região Sudeste e o estado de São Paulo perderam respectivamente 215.236 e 155.132 pessoas 

para o resto do país (Martine & Hakkert, 2007: 07). Tal inversão abrupta de saldo migratório em 

São Paulo e no Sudeste estaria relacionada, segundo Martine & Hakkert (2007) a uma contração 

relativa do setor industrial paulista e a uma decorrente diminuição dos postos de trabalho21. De 

forma geral, os fluxos migratórios entre regiões e estados tem acompanhado as regiões com as 

melhores taxas de crescimento do emprego formal.  
 

Apesar da diminuição no ritmo de crescimento populacional, o município de Campinas vem se 

mantendo com um crescimento superior ao da média do Estado de São Paulo e da RMSP, tal 

como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 3.2.5 Ranking do Crescimento Populacional 20 00-2010: Campinas, Estado de São 

Paulo, RMC e RMSP 

  2000-2010 
RMC 1,82 
Campinas 1,10 
Estado de São Paulo  1,09 
RMSP 0,97 

Fonte: Seade, 2011.  

                                                 
 
 
21 “Segundo o DIEESE, a taxa de desemprego na Região Metropolitana aumentou de 13,2 % para 19,9 % entre 1995 e 
2003” Martine & Hakkert (2007). 
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Para a década 2010-2020 não há, até o presente, manifestação de mudança nas tendências de 

crescimento populacional internas ao estado que sugira mudança nas posições desse ranking 

para as estimativas 2010-2020. A seguir apresentam-se alguns mapas do Plano Integrado de 

Transportes Urbanos - PITU para a Região Metropolitana de Campinas com projeções para 2015 

de densidade e de crescimento populacional para Campinas, desagregados por zona O/D22. O 

PITU trabalhou com uma estimativa para a TGCA média de Campinas no período 2010-2015 de 

1,14%, um pouco acima da que estamos estimando neste trabalho. 

 

Figura 3.2.1 

Mapa Projeção da TGCA por O/D 2010-2015. Campinas 

 
Fonte: Pitu para 2015, 2010 

 

Quanto a TGCA, a projeção para 2015 indica que, apesar da média municipal (estimada pelo 

PITU) ser 1,14, em várias regiões periféricas as taxas serão de 3 a 5, como nas O/D’s 19 (Jardim 

Itatiaia, Jardim Carlos Lourenço), 21 (Parque Jambeiro – Coudelaria)), 23 (Jardim das Bandeiras, 

Parque Oziel), 33 (Sousas, Joaquim Egídio), 34 (Condomínio Gramado), 37 (Jardim Campo Belo, 

Jardim São Domingos, Jardim Fernanda), 41 (Vila Vitória, Área Rural Oeste -  divisa com 

Indaiatuba e Monte-Mor), 42 (Cidade Satélite Íris, Pq Itajaí, Jardim São Luis, Ch. Vida Nova – Av. 

J.B. Dunlop), 44 (Techno Park, TIC, San Martin) e 48 (Alphaville, Jardim Miriam, Xangrilá e Carlos 

                                                 
 
 
22 Zona Origem Destino: divisão feita pelo Plano Integrado de Transportes Urbanos (Pitu RMC-2015). 
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Gomes), e até, em alguns casos, de 5 a 10, como nas O/D’s 18 (Parque Ecológico) e 36 (Área 

Rural Sul II). 

 

Figura 3.2.2 

 Projeção da Densidade Demográfica – 2015 por Zona O/D. Campinas 

 
Fonte: Pitu para 2015, 2010 

 

Chama a atenção, além das zonas O/D na região central (1, 6 e 7), as grandes manchas 

indicando os adensamentos estimados nas áreas de bairros mais periféricos como a O/D 40 

(DIC’s) e a O/D 26 (Jardim Campos Elísios e Jardim Santa Lúcia). Nessas áreas as TGCA’s 

estimadas para 2020-2015 são maiores do que a média para o município: O/D 26 = 1,27%; O/D 

40 = 2,28.  

 

Figura 3.2.3 
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Mapa de localização das OD’S no município de Campin as  

 
Fonte: Pitu para 2015, 2010 
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3.3 Vulnerabilidade e Segregação Social 

 

Podemos realizar duas leituras sobre as condições sociais do município de Campinas. De um 

lado, o município está classificado pela Fundação SEADE no Grupo 1 do Índice Paulista de 

Responsabilidade Social – IPRS, ou seja, dentre “municípios com nível elevado de riqueza e bom 

níveis nos indicadores sociais”. Em duas dimensões do índice – riqueza e longevidade –, a cidade 

tem um desempenho acima da média estadual, e o seu IDH-M – Índice de Desenvolvimento 

Humano é de 0,85, também acima da média de São Paulo que é de 0,814. Por outro lado, 

conforme Cunha & Jiménez (2006: 367), Campinas apresenta, da mesma forma que a maioria das 

outras metrópoles brasileiras, indesejáveis conseqüências, como uma elevada concentração de 

pobreza, desemprego, violência, aumento da desigualdade no desenvolvimento econômico e, de 

forma geral, uma forte tendência em direção à segregação espacial.  

 

 

3.3.1 Os Indicadores Sociais da Região Metropolitan a de Campinas no 

Cenário Nacional 

 

O município de Campinas e sua Região Metropolitana estão em ótimas posições no ranking 

nacional dos indicadores sociais. O estudo do Observatório das Metrópoles (2009) tomou dois 

indicadores para medir as condições sociais de 37 aglomerações urbanas no Brasil: um Índice de 

Carência Habitacional, dado pelo percentual de domicílios que têm carências quanto à oferta dos 

serviços de abastecimento de água, de instalação sanitária e de coleta de lixo verificados no 

Censo de 2000; e a taxa de pobreza. Com índices variando de 0 a 1, onde a melhor condição em 

ambos os indicadores aproxima do 1, e a pior do 0, o estudo classificou os municípios que 

integram essas aglomerações em cinco grupos conforme sua condição social: muito boa (média 

igual ou maior que 0,900), boa (média entre 0,800 e 0,899), média (média entre 0,650 e 0,799), 

ruim (média entre 0,500 e 0,649) e muito ruim (média inferior a 0,500). A partir daí elaborou uma 

tipologia das metrópoles de acordo com a distribuição da população pela condição dos 

municípios.  

 

Nessa tipologia, a RMC, junto com a RMSP e a Região Metropolitana de Florianópolis, é 

classificada como condição social muito boa, pois mais de 70% de sua população reside em 

municípios nessa condição. 
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A tabela a seguir mostra diversos dos espaços urbanos (na sua maioria, aglomerados) 

pesquisados no estudo e a distribuição de municípios e de população em cada uma das 

condições sociais. 

 

Tabela 3.3.1.1 

Número de Municípios e Distribuição Percentual da P opulação por Condição Social 

Segundo Espaços Urbanos 

 
 Fonte: Observatório das Metrópoles, 2009.  

 

A tabela mostra a importância da clivagem Centro-Sul / Norte-Nordeste no que se refere às 

condições sociais dos municípios. Esse quadro social traçado expressa médias dos municípios, 

não permitindo vislumbrar as desigualdades intra-municipais.  
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O estudo classifica os agregados também de acordo com o nível de integração de seus 

municípios e de concentração espacial da população. Os níveis de integração são os seguintes, 

em ordem decrescente: município pólo; muito alto; alto; médio; baixo e muito baixo.  

 

A tabela a seguir mostra para o Brasil como um todo que o número absoluto de população pobre é 

maior nos pólos e nos municípios com alta integração, e vai diminuindo à medida que o nível de 

integração dos municípios pertencentes aos agregados vai diminuindo. 

 

Tabela 3.3.1.2 

Volume de pessoas pobres no conjunto de Municípios classificados por condição social, 

segundo nível de integração na dinâmica da aglomera ção, 2000. 

 

 Fonte: Observatório das Metrópoles, 2009. 

 

Esta tabela apresenta como convivem no mesmo espaço urbano elevados Índices de 

Desenvolvimento Humano - IDHs, de um lado, e, de outro, grandes volumes de população pobre, 

como acontece com as aglomerações urbanas no Brasil. Isto se explica, pois  a riqueza e as 

maiores rendas estão aí concentradas, apresentando um grande contingente populacional de 

médio, alto e muito alto nível de rendimentos e de escolaridade, por exemplo. O que faz subir o 

IDH, pois se trata de uma média. Por outro lado, entretanto, é também nesses espaços que se 

concentra o maior número absoluto de população pobre, mas não o relativo. 

 

O gráfico a seguir mostra como se caracterizam as distintas categorias de municípios (de acordo 

com a sua condição social) em relação ao contingente populacional, ao número absoluto de 

população pobre e à taxa de pobreza. 
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Gráfico 3.3.1.1 

Distribuição percentual da população total e de pes soas pobres, e taxa de pobreza, 

segundo a condição social dos Municípios, 2000 

 
 Fonte: Observatório das Metrópoles, 2009. 

 

Este gráfico torna bem visível a realidade das grandes aglomerações, que concentram ao mesmo 

tempo a riqueza e a pobreza, desenhando internamente grandes desigualdades, que se 

confrontam num espaço contíguo.  

 

 

3.3.2 Cenário Intra-Municipal 

 

Na Parte I deste relatório23 analisamos o processo de periferização da pobreza na RMC, 

localizada nos eixos Sudoeste e Noroeste da sede da região. É bom lembrar, entretanto, que esse 

processo de localização de parte da população mais pobre da região em alguns municípios 

limítrofes a Campinas (como Sumaré e Hortolândia, por exemplo) não significa que o município 

sede deixe de apresentar, tal como vimos no tópico acima, grandes territórios ocupados por 

população nas condições de baixa renda, pobreza e indigência. Se pobres e ricos da região 

metropolitana estão segregados em municípios diferentes, como Sumaré (pobres), de um lado, e 

Vinhedo (ricos) de outro, é também verdade que o município de Campinas comporta esses dois 

segmentos sociais, mas com tendências de separação em regiões distintas.   

                                                 
 
 
23 O Momento Atual da Questão Habitacional em Campinas e nos Demais Municípios da Região Metropolitana de 
Campinas. 
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A tabela a seguir apresenta um panorama da distribuição da renda e da concentração da riqueza 

e da pobreza entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas. Pode-se ver que 

Campinas não concentra os maiores números relativos de pobres24 da região, tendo taxa de 

pobres semelhante a da média da região (provavelmente dada a importância da escala da sua 

população no total da RMC). Por outro lado, a tabela mostra o segundo lugar de Campinas no 

ranking da desigualdade social, onde a renda dos 10% mais ricos era, em 2000, 7,5 vezes maior 

do que a dos 40% mais pobres. 

 

Tabela 3.3.2.1 

Pobreza, Concentração e Desigualdade de Renda Domic iliar 

 
Fonte: Dedecca, 2009 

 

Outros dados de renda e pobreza indicam a presença da população mais pobre no município de 

Campinas: do total de domicílios com renda mensal familiar até 3 salários mínimos da Região 

Metropolitana, 40,3% estão localizados em Campinas (2000); do total de domicílios com renda per 

capita até ½ salário mínimo (pobreza) da RMC, 42,6% está localizado em Campinas (2000).  

                                                 
 
 
24 Pobreza: incluem-se as famílias cuja renda per capita é até ½ SM . 
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Importa registrar que de 1990 para 2000 o número de pobres e indigentes cresceu bastante em 

Campinas. A porcentagem de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo de ¼ do salário 

mínimo era, em 1990, 1,83%, passando para 4,67% em 2000. Em relação aos pobres (com renda 

domiciliar per capita abaixo de ½ salário mínimo) essa porcentagem variou de 6,8% em 1991 para 

10,20% em 2000.  

 

Resta saber o que ocorreu durante a década 2000-2010. Segundo dados do Cadastro do 

Programa Bolsa Família (2010), Campinas tem aproximadamente 50.000 famílias em situação de 

pobreza relativa e 26.758 famílias em situação de pobreza absoluta25. Se considerarmos uma 

média de 3 pessoas por domicílio26, teremos a projeção de 150.000 pessoas (13,8%) em situação 

de pobreza e 80.227 (7,4%) pessoas em situação de indigência em Campinas em 2010. 

 

 

3.3.3 Mapa de Vulnerabilidade Social 

 

O indicador de Vulnerabilidade Social tem sido usado nas políticas públicas por ser mais completo 

do que simplesmente o indicador de pobreza através da renda. No Estado de São Paulo, há o 

IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social), elaborado pela Fundação Seade para todos os 

municípios do estado e amplamente utilizado em planejamento de políticas públicas. O mapa que 

o SEADE disponibiliza ainda está baseado no Censo Demográfico de 2000, mas serve como uma 

referência do problema da concentração da vulnerabilidade em algumas regiões e bairros de 

Campinas.  

 

O Índice de Vulnerabilidade Social é uma escala de renda e escolaridade dos chefes de família 

associada a variáveis demográficas do ciclo etário familiar, como a idade do chefe de família, a 

presença ou não de crianças pequenas e a quantidade delas27. Os dados referem-se aos setores 

                                                 
 
 
25 Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. Segundo Essa secretaria, o 
público beneficiado com o Bolsa Família inclui as famílias com renda per capita até R$ 140,00, muito próximo da 
definição de indigência (1/4 do SM). 
26 Dividindo a população total (1.080.999 em 2010) pelo Total de domicílios particulares 387.675. 
27 “O montante de renda auferido pela família foi expresso pela renda do chefe do domicílio. Já o poder de geração e 
manutenção regular de renda foi medido por meio do nível de escolaridade do chefe – anos de estudo e acesso à 
educação básica. Tendo em vista que a baixa instrução de um indivíduo potencializa seu risco de uma pior inserção no 
mercado de trabalho e acarreta maior probabilidade de experimentar situações de desemprego, considerou-se que um 
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censitários, que são classificados em seis categorias de acordo com a presença maior ou menor 

de famílias nas distintas classificações de vulnerabilidade: 1) nenhuma vulnerabilidade, 2) 

vulnerabilidade muito baixa, 3) baixa, 4) média, 5) alta e 6) muito alta vulnerabilidade (vide mapa a 

seguir).  

 

A vulnerabilidade expressa o risco de uma família cair numa situação de pobreza absoluta ou 

relativa, ou então de manter-se indefinidamente nela. Ela mede “a fragilidade ou falta de proteção 

ante as mudanças originadas em seu entorno, o desamparo institucional dos cidadãos pelo 

Estado; a debilidade interna de indivíduos ou famílias para realizar as mudanças necessárias a fim 

de aproveitar o conjunto de oportunidades que se apresenta; a insegurança permanente que 

paralisa, incapacita e desmotiva no sentido de pensar estratégias e realizar ações com o objetivo 

de lograr melhores condições de vida” (Cunha, 2004). 

 

  

                                                                                                                                                                  
 
 
indicador de escolaridade seria adequado para tal medição. Assim, setores censitários que concentram parcelas 
expressivas de chefes de família com baixa renda e/ou pouca escolaridade podem ser associados a condições 
vulneráveis à pobreza.7 p. 5 o ciclo de vida tende a atuar como um fator que potencializa o risco à pobreza. Ou seja, 
uma família jovem, com crianças pequenas e com baixos ativos cognitivos e econômicos tende a estar mais exposta a 
riscos sociais do que outra, com os mesmos recursos, mas numa fase posterior do ciclo de vida, quando seus filhos já 
atingiram a idade adulta, por exemplo” (IPVS-Seade, p. 5 )  
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Figura 3.3.3.1 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Municí pio de Campinas, 2000 

  
Fonte: Seade, 2010. 

 

O mapa da distribuição da vulnerabilidade em 2000 mostra que os setores de alta vulnerabilidade 

e muito alta vulnerabilidade estão nas regiões periféricas do município. Os grandes bolsões de 

vulnerabilidade muito alta estão localizados na região Sudoeste, na Administração Regional - AR-

12, no extremo sul da região Sul (AR-6), na região Noroeste (AR-5 e AR-13), na região Leste(AR-

14 e no distrito de Sousas), e na AR-11 (região Norte). Outra observação a ser feita é a tendência 

de contigüidade das manchas, particularmente daquelas preenchidas pelos graus alto e muito alto 

de vulnerabilidade, demonstrando o nível de segregação social existente no município. Deve-se 

destacar que ainda não foi realizado ainda o IPVS com os dados atualizados do censo de 2010.  

 

Outra fonte de dados para caracterização de vulnerabilidade em Campinas é o Mapa de Exclusão 

e Inclusão Social – MEIS, publicado em 200628, que gerou a localização dos territórios de maior 

                                                 
 
 
28 construído pelo Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – IEE/PUC-SP, de 
acordo com contratação efetuada pela Secretaria em 2003/2004.  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

�� 

 

vulnerabilidade no município, exatamente onde foram localizados os CRAS (Centros de 

Referência de Assistência Social).  

 

A seguir apresentamos os dados do Cadastro do Bolsa Família, organizados pelos CRAS e pelos 

DAS (Distritos de Assistência Social), e logo em seguida a tabela em que se reúnem as três fontes 

de dados (IPVS-2000, Bolsa Família 2010 e Mapa da Vulnerabilidade 2006) com o objetivo de 

verificar em que medida os dados mais atualizados confirmam de forma geral o mapa da 

vulnerabilidade de 2000. 

 

Tabela 3.3.3.1 

Campinas. Número (Total, por CRAS E fora do territó rio CRAS) de Famílias em Situação de 

Pobreza Absoluta (2010)  

Dentro do Território do CRAS Nº famílias 

Vila Réggio –NORTE 718 

Espaço Esperança - NORTE 985 

Bandeiras –SUL 2.077 

Campo Belo – SUL 2.265 

Nilópolis – LESTE 421 

Flamboyant – LESTE 830 

Campos Elísios – SUDOESTE 1.698 

Vida Nova – SUDOESTE 1.603 

Profilurb – SUDOESTE 1.929 

Satélite Iris – NOROESTE 1.523 

São Luiz – NOROESTE 1.092 

Sub total 15.141 

Fora Território CRAS Nº famílias 

DAS Norte 1.417 

DAS Sul 2.996 

DAS Leste 1.023 

DAS Sudoeste 4.007 

DAS Noroeste 2.174 

Sub total  11.617 

TOTAL GERAL 26.758 

Fonte: Cadastro do Programa Bolsa Família no município (2010). 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

�� 

 

Os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social estão organizados em dois 

grandes grupos estatísticos: dentro do território dos CRAS, com um total de 15.141 famílias, e 

“Fora do Território CRAS”, com um total de 11.617 famílias assistidas. Vamos analisar estes dois 

grupos. Cada CRAS abrange um conjunto de bairros contíguos, e cada DAS corresponde a uma 

das regiões do município.  

 

Segundo a Secretaria de Cidadania e Assistência e Inclusão Social, os CRAS - Centros de 

Referência de Assistência Social – estão localizados “nos territórios de maior vulnerabilidade e 

risco social de Campinas”, de acordo com o diagnóstico levantado a partir do Mapa de Exclusão e 

Inclusão Social – MEIS, publicado em 200629.  No que se refere aos dados de famílias em 

situação de pobreza absoluta do Bolsa Família (2010), foram destacados os CRAS que reúnem as 

maiores concentrações de famílias nessa condição (vide tabela abaixo).  

 

Somando-se os contingentes dos CRAS com o do DAS de cada região teremos o seguinte 

quadro: a região com o maior contingente de famílias em situação de pobreza absoluta é a 

Sudoeste, com 7.539 famílias; logo em seguida vem a região Sul, com 7.338 famílias;  Noroeste, 

com 4.789; Norte, com 3.120; e Leste com 2.274.  

 

Na Região Sudoeste, 47% das famílias pobres encontram-se nos territórios abrangidos pelos 

CRAS Profilurb e Vida Nova30. Na Região Sul, 59 % das famílias pobres estão concentradas nos 

territórios abrangidos pelos CRAS Bandeiras e Campo Belo31. Na Região Noroeste, 54% das 

famílias pobres estão nos territórios dos CRAS Satélite Íris e São Luís32. Na região Leste, 55% 

                                                 
 
 
29 Desenvolvido pelo Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – IEE/PUC-SP, de 
acordo com contratação efetuada pela Secretaria em 2003/2004. Conforme esclarecemos acima, não foi possível o 
acesso a esse mapa. 
30 O Profilurb inclui: Jardim Profilurb, Jardim Todescan, DIC I, Parque Vista Alegre, Jardim Melina, Núcleo Residencial 
Santos Dumont, Jardim Ouro Verde, Núcleo Residencial Nossa Senhora Aparecida, Núcleo Residencial Tancredo 
Neves, Jardim Aeronave, Jardim Rosalina, Núcleo Residencial Eldorado dos Carajás, Jardim Santo Antonio e DIC V. O 
Vida Nova inclui: Parque Vida Nova, Jardim Marajó, Vila Vitória, Residencial São José, Parque Chácara Aeroporto, 
Mauro Marcondes e Chácara Friburgo. 
31 O CRAS Bandeiras inclui, além do bairro Jardim das Bandeiras II, os seguintes locais: Jardim Monte Cristo, Jardim 
Santa Marta, Vila Lourdes, Gleba B, Parque Oziel, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Icaraí, Residencial Carvalho de 
Moura, Jardim do Lago II, Jardim Santa Cruz, Jardim São José e Parque Camboriú. O CRAS Campo Belo inclui, além 
do Jardim Campo Belo I, Jardim Campo Belo II, Jardim Itaguaçú, Jardim Marisa I e II, Jardim Fernanda I e II, Cidade 
Singer, Jardim São Domingos e Campituba. 
32 CRAS SATÉLITE ÍRIS – Territórios de Abrangência: Cidade Satélite Íris, Novo Horizonte, Parque Amizade, Parque 
Íris, Núcleo São Judas, União Popular, Parque das Flores, Núcleo Residencial Cosmos, Vila Progresso, Jardim Florence 
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das famílias pobres estão concentradas nos CRAS Nilópolis e Flamboyant33. Na região Norte, 

54,5% das famílias estão nos territórios dos CRAS Vila Réggio e Espaço Esperança34. 

 

Tabela 3.3.3.2 

Nº de famílias em pobreza absoluta por grupo de bai rros, loteamentos e favelas (território 

de CRAS), classificação IPVS, população total por r egião e AR, e nº de favelas, Campinas 

Localização 
Região / AR 

CRAS/Micro 
região Bairros/Loteamentos/Favelas IPVS 

2000 

Pobreza 
Absoluta / 

No. 
Famílias 
2010(**) 

População 
2005 (*) 

Ocupações 
e favelas 
2005 (***) 

CAMPINAS             

SUL       7.338 265.057   

AR-06 
  
  

    

Alta e 
muito 
Alta 

  118.338 27 

Jardim 
Campo Belo 

Jardim Campo Belo I, Jardim 
Campo Belo II, Jardim Itaguaçú, 
Jardim Marisa I e II, Jardim 
Fernanda I e II, Cidade Singer, 
Jardim São Domingos e 
Campituba. 

2.265     

Jardim das 
Bandeiras 

Jardim das Bandeiras II, Jardim 
Monte Cristo, Jardim Santa 
Marta, Vila Lourdes, Gleba B, 
Parque Oziel, Jardim Santa Rita 
de Cássia, Jardim Icaraí, 
Residencial Carvalho de Moura, 
Jardim do Lago II, Jardim Santa 
Cruz, Jardim São José e Parque 
Camboriú 

2.077     

SUDOESTE       7.539 208.812 70 

AR-12     Alta e       

                                                                                                                                                                  
 
 
I e II, Núcleo Pirelli e Núcleo Residencial Três Estrelas; CRAS SÃO LUIZ – Territórios de Abrangência: Residencial São 
Luis, Residencial São Bento II, Jardim Campina Grande e Parque da Floresta I, II, III e IV. 
33 CRAS NILÓPOLIS – Territórios de Abrangência: Vila Nogueira, Núcleo Residencial Novo Nilópolis, Jardim Santana I e 
II, Jardim Nilópolis, Núcleo Independência, Parque São Quirino, Núcleo Residencial Isa, Núcleo Residencial Getúlio 
Vargas, Núcleo Residencial Gênesis e Núcleo Residencial Jardim Santana. CRAS FLAMBOYANT – Territórios de 
Abrangência: Vila Lafayete Álvaro, Jardim Flamboyant, Jardim Guaraçaí, Vila 31 de Março, Parque Brasília, Jardim Boa 
Esperança, Jardim Conceição, Jardim Líria, Jardim Lídia, Jardim Novo Flamboyant, Vila São João da Vitória e Vila 
Brandina; 
34 CRAS Vila Réggio - territórios de Abrangência: Vila Régio, Vila Boa Vista, Jardim Shalon I, II e III, Núcleo Residencial 
Boa Vista, Jardim Rosália I, II e IV, Núcleo Residencial Chico Amaral e Parque Universal; 
CRAS ESPAÇO ESPERANÇA - Territórios de Abrangência: Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro, Jardim São 
Marcos e Vila Esperança 
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Localização 
Região / AR 

CRAS/Micro 
região Bairros/Loteamentos/Favelas IPVS 

2000 

Pobreza 
Absoluta / 

No. 
Famílias 
2010(**) 

População 
2005 (*) 

Ocupações 
e favelas 
2005 (***) 

  
  

Pq Vida 
Nova 

Parque Vida Nova, Jardim 
Marajó, Vila Vitória, Residencial 
São José, Parque Chácara 
Aeroporto, Mauro Marcondes e 
Chácara Friburgo 

Muito 
Alta 

1.603     

Profilurb 

Jardim Profilurb, Jardim 
Todescan, DIC I, Parque Vista 
Alegre, Jardim Melina, Núcleo 
Residencial Santos Dumont, 
Jardim Ouro Verde, Núcleo 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida, Núcleo Residencial 
Tancredo Neves, Jardim 
Aeronave, Jardim Rosalina, 
Núcleo Residencial Eldorado dos 
Carajás, Jardim Santo Antonio e 
DIC V.  

1.929     

NOROESTE       4.789 158.836   

AR-05     
Muito 
Alta       

AR-13 
  
  

    

Alta 

      

Satélite ìris 

Cidade Satélite Íris, Novo 
Horizonte, Parque Amizade, 
Parque Íris, Núcleo São Judas, 
União Popular, Parque das 
Flores, Núcleo Residencial 
Cosmos, Vila Progresso, Jardim 
Florence I e II, Núcleo Pirelli e 
Núcleo Residencial Três Estrelas; 

1.523   

32 

São Luis 

Residencial São Luis, Residencial 
São Bento II, Jardim Campina 
Grande e Parque da Floresta I, II, 
III e IV. 

1.092   

LESTE       2.274 215.341   

AR-02 Jd 
Flamboyant 

Vila Lafayete Álvaro, Jardim 
Flamboyant, Jardim Guaraçaí, 
Vila 31 de Março, Parque 
Brasília, Jardim Boa Esperança, 
Jardim Conceição, Jardim Líria, 
Jardim Lídia, Jardim Novo 
Flamboyant, Vila São João da 
Vitória e Vila Brandina; 

Alta 830 39.800 5 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

�� 

 

Localização 
Região / AR 

CRAS/Micro 
região Bairros/Loteamentos/Favelas IPVS 

2000 

Pobreza 
Absoluta / 

No. 
Famílias 
2010(**) 

População 
2005 (*) 

Ocupações 
e favelas 
2005 (***) 

AR-03 Nilópolis 

Vila Nogueira, Núcleo 
Residencial Novo Nilópolis, 
Jardim Santana I e II, Jardim 
Nilópolis, Núcleo 
Independência,Parque São 
Quirino, Núcleo Residencial Isa, 
Núcleo Residencial Getúlio 
Vargas, Núcleo Residencial 
Gênesis e Núcleo Residencial 
Jardim Santana 

Muito 
Alta  421     

NORTE       3.120 180.553   

AR-11 
  
  

    

Alta e 
Muito 
Alta 

      

Vila Réggio 
(Pe 
Anchieta) 

Vila Régio, Vila Boa Vista, Jardim 
Shalon I, II e III, Núcleo 
Residencial Boa Vista, Jardim 
Rosália I, II e IV, Núcleo 
Residencial Chico Amaral e 
Parque Universal; 

718 60.000 24 

Espaço 
Esperança 
(Amarais) 

Jardim Santa Mônica, Jardim 
Campineiro, Jardim São Marcos 
e Vila Esperança 

985 54.600 14 

(*) Os totais por região são do TABNet - Sec. De Saúde - 2005. Os números parciais são do Plano Diretor - 2006 

(**) O total da região corresponde ao número de famílias dentro dos CRAS mais os fora dos CRAS, mas dentro da 

região. 

(***) Fonte: Plano Diretor 2006 

 

Conclui-se da consolidação de dados de fontes diferentes realizada nessa tabela que os territórios 

assinalados como de alta e muito alta vulnerabilidade no mapa de 2000 correspondem aos 

territórios das CRAS assinaladas no mapa de 2006, que, por sua vez, correspondem às áreas de 

maior concentração de famílias pobres assinaladas no cadastro do Bolsa Família-2010. 

Complementam a tabela informações sobre população total, seja das regiões, das ARs ou dos 

territórios dos CRAS, conforme elas aparecem nas tabelas do Plano Diretor 2006. Por último, 

temos dados (agregados) do número de favelas e ocupações irregulares, também nesse caso 

seguindo as informações parciais como aparecem disponibilizadas no diagnóstico do Plano 

Diretor de 200635.  

                                                 
 
 
35 Os dados do Mapa da Vulnerabilidade feito pelo município em 2006 estão publicados e analisados no Plano Diretor 
2006, cap III. 
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É importante destacar que a tabela acima não esgota todos os territórios de pobreza e 

vulnerabilidade do município, mas destaca as maiores aglomerações. Estudo mais recente sobre 

a vulnerabilidade social em Campinas e região foi feito pelo Núcleo de Estudos Populacionais – 

NEPO da Unicamp para os anos de 2007 e 2008. Os dados foram levantados por meio de 

questionário em 1.680 domicílios, “através de uma amostra aleatória especialmente desenhada 

para captar a heterogeneidade espacial da região, sobretudo em termos do grau de 

vulnerabilidade das famílias” (NEPO, 2008: 5).  

 

Mais completo do que as outras pesquisas sobre vulnerabilidade até agora apresentadas, a 

caracterização da vulnerabilidade no estudo do NEPO abrangeu o seguinte conjunto de dados: 

características do domicílio e seu entorno; características sócio-demográficas gerais; trabalho e 

rendimentos; mobilidade espacial; família e comunidade; condição e acesso a serviços de saúde; 

situação educacional e contexto familiar. 

 

A seguir apresenta-se o Mapa elaborado com os dados da pesquisa domiciliar, com a localização 

das diferentes zonas de vulnerabilidade estabelecidas pelo estudo. Após, apresentam-se gráficos 

com a distribuição de algumas características sociais entre os distintos grupos de vulnerabilidade. 
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Figura 3.3.3.1 

Localização das Zonas de Vulnerabilidade, Campinas 

 

Fonte: Nepo, 2008. 

 

Através do mapa é possível verificar que Campinas apresenta a tendência de maior presença, em 

seu território, dos extremos da escala da vulnerabilidade: os de pior condição, no eixo sudoeste e 

noroeste, e os de ótima condição, na região central e nordeste. Destaca-se também o tamanho da 

mancha com pior condição na região sudoeste.  

 

A seguir são apresentadas algumas características que diferenciam a zona de pior condição 

(Zona de Vulnerabilidade 1 - ZV1) e a de razoável condição (Zona de Vulnerabilidade 2 – ZV 2) 

em relação às demais. 
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Gráfico 3.3.3.1 

Características da construção dos domicílios, segun do Zonas de Vulnerabilidade, 

Campinas 

 
Fonte: NEPO, 2008. 

 

O gráfico mostra as diferenças entre a ZV1 e as demais zonas quanto à porcentagem de casas 

onde falta revestimento interno e externo nas paredes, o que caracteriza baixa qualidade de 

construção e aumento de vulnerabilidades36. 

 

                                                 
 
 
36 “A ZV 1 aparece com as maiores deficiências no que se refere à qualidade do ambiente construído, apresentando as 
mais baixas freqüências de paredes sem revestimento ou parcialmente revestidas, fato que dificulta o isolamento 
térmico e acústico do ambiente interno da habitação, maior possibilidade de entrada e proliferação de insetos e animais 
vetores, além de maior possibilidade de deterioração da moradia, que por carecer da argamassa de revestimento, tem 
sua estrutura mais exposta às intempéries” (NEPO, 2008: 13) 
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Gráfico 3.3.3.2. 

Situação de posse do domicílio, forma de aquisição,  forma de construção e regularização 

fundiária, segundo Zonas de Vulnerabilidade, Campin as 

 

Fonte:NEPO, 2008. 

 

Neste gráfico interessa assinalar que a distancia percentual entre a ZV1 e as demais é 

proeminente no aspecto da falta de regularidade tanto do imóvel quanto do bairro no qual está 

localizado, evidenciando mais um componente de vulnerabilidade concentrado na ZV1. Chama a 

atenção que a maioria dos domicílios tenha sido adquirida com recursos próprios, indicando ser 

baixa a frequência do uso de linhas de crédito, particularmente por parte dos moradores das ZV1 

e ZV2. 

 

Gráfico 3.3.3.3 

Situação da paisagem urbana segundo Zonas de Vulner abilidade, Campinas 

 
 Fonte: Nepo, 2008 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

	� 

 

O gráfico anterior mostra a diferença entre a paisagem urbana - no que se refere à existência de 

guias e sarjetas, calçadas e pavimentação em boas condições - dos bairros periféricos (ZV1) e 

dos demais. Segundo o relatório do NEPO (2008: 15), “essas características fazem com que a 

quantidade de riscos a que estão expostos os residentes da ZV 1 seja potencialmente mais 

expressiva que nas demais ZVs, tendo em vista que a circulação de veículos automotores e de 

pedestres não possui uma condição adequada. As condições das vias de transporte podem 

implicar também em dificuldades de acessibilidade para o serviço público de transporte e de 

saúde, especialmente em determinadas épocas do ano, como no período das chuvas”. 

 

Gráfico 3.3.3.4 

Composição Etária segundo Zonas de Vulnerabilidade 

 
Fonte: Nepo, 2008 

 

Este gráfico mostra a diversidade de composição etária entre as zonas de vulnerabilidade. 

Enquanto a ZV1 apresenta 28,5% da sua população constituída por crianças e adolescentes e 

somente 4,9% por idosos, na ZV4, mais central, a situação se inverte, onde somente 10,6% da 

população tem menos de 15 anos de idade, mas com uma grande porcentagem de idosos, 22,1% 

do total.  

 

Por fim, abaixo apresentamos a tabela com os dados sobre a avaliação do estado geral de saúde 

por grupos etários. Essa avaliação, segundo o relatório do NEPO, foi feita pelos próprios 

entrevistadores, não sendo auto-avaliativa. A partir do grupo dos 45 a 59 anos, começam a 

aparecer as diferenças estatísticas entre as pessoas nas ZV 1 e ZV 2 em relação às outras. 

Destaca-se o número baixo de muito bom e bom para a última faixa etária na ZV 1. De acordo 

com o relatório, “a baixa proporção de avaliação positiva entre os idosos da ZV1 sugere que esses 
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idosos apresentam as piores condições de saúde de toda a RMC, como resultado do acúmulo de 

vulnerabilidades vivenciadas ao longo da vida” (NEPO, 2008, 29). 

 

Tabela 3.3.3.3 

Percentual de pessoas com avaliação do estado geral  de saúde “Muito bom” ou “Bom” por 

grupos etários, segundo Zonas de Vulnerabilidade 

 

 Fonte: NEPO, 2008. 

 

O gráfico a seguir também pertence à pesquisa sobre vulnerabilidade do NEPO (2008). Ele 

permite visualizar a tendência da segregação social no município na medida em que mostra uma 

relação linearmente inversa entre presença de população negra e população branca no território 

de acordo com a zona de vulnerabilidade.  

 

Gráfico 3.3.3.5 

Presença de população negra e branca segundo Zonas de Vulnerabilidade 

 
Fonte: NEPO, 2008. 
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3.3.4 Segregação Social em Campinas e Região 

 

Um dos fenômenos que está associado ao problema da vulnerabilidade social nas grandes 

metrópoles é a segregação social, que tem no “índice de dissimilaridade” uma das formas de sua 

medição. Este índice mostra a medida em que diferentes grupos sociais (classe, cor, etnia, 

religião etc.) estão igualmente distribuídos em um determinado território, independentemente dos 

seus números absolutos. Metodologicamente, o índice toma duas classes estatísticas quaisquer 

(sem rendimento VS renda maior que 10 sm, por exemplo) e observa a distribuição percentual 

delas num universo territorial qualquer (por ex, o município de Campinas). Faz também uma 

divisão deste universo em setores estabelecendo aqueles que tem uma distribuição de uma 

dessas classes superior à média do universo. A partir daí, mede o quanto por cento desta classe 

estatística (sem rendimento, por ex.) teria que sair dos setores censitários onde está acima da 

média (sempre considerando duas classes estatísticas escolhidas) e deslocar-se para setores 

onde está abaixo da média, até alcançar em todos os setores a mesma distribuição da média do 

universo.  

 

Por exemplo, tomando a distribuição do grupo dos mais ricos (mais de 10 salários mínimos) em 

comparação com o dos mais pobres (sem rendimento), observou-se, para a RMC, os índices de 

dissimilaridade mais elevados em comparação com classes estatísticas intermediárias. Assim, 

afirma Cunha et al. (2006b), para que houvesse uma distribuição espacial semelhante destes dois 

grupos em 1991 no município de Campinas, cerca de 65,39% dos domicílios onde o chefe recebia 

um rendimento de mais de 10 salários mínimos teriam que sair de setores censitários cuja 

distribuição percentual para este segmento estivesse acima da média do universo (Campinas) e 

mudar para setores censitários onde a distribuição estivesse abaixo da média do universo. Este 

índice foi praticamente o mesmo em 2000, 65,07%” (Cunha, 2006b, p.24). De fato, observam os 

autores, entre esses dois grupos não houve muita alteração no índice de dissimilaridade na 

década de 90, diferentemente do que ocorreu com a comparação entre outros grupos37.  

 

Ressaltam os autores que o nível de dissimilaridade acima se refere ao todo da RMC, sendo que 

esta média pode esconder territórios onde esta dissimilaridade seja muito maior ou menor. A 
                                                 
 
 
37  Os autores mencionam o aumento desta dissimilaridade “na comparação das categorias de chefes com mais de 10 
SM e aqueles com até 5 SM, o que reflete, de certa forma, a forte “gentrificação” observada na porção leste da região. 
Também chamou a atenção o aumento do índice no caso da comparação entre o grupo de menos de 1 SM e o grupo de 
5 a 10 SM” (Cunha, 2005, p. 24). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

	� 

 

tabela abaixo recorta o território da RMC entre abaixo e acima da Anhanguera, e mede a 

segregação em cada uma destas regiões (universos).  

 

Tabela 3.3.4.1 

Índice de Dissimilaridade, segundo estratos de rend a na RMC, 2000 

Grupo ao sul da 
Anhanguera 

Grupo ao norte da Anhanguera 

s/ renda < 1 SM 1 a 5 SM 5 a 10 SM > 10 SM 

s/ renda -- 11.31 8.42 12.28 19.14 

< 1 SM 35.50 -- 7.83 14.56 21.54 

1 a 5 SM 30.48 23.09 -- 9.14 17.32 

5 a 10 SM 44.40 44.99 31.26 -- 10,59 

> 10 SM 63.20 63.24 55.71 35.86 -- 

* os números acima da diagonal são os índices para a área da RMC norte da rodovia Anhanguera; já os 

abaixo da diagonal correspondem à região sul. 

Fonte: Cunha, 2006b.  

 

Na primeira coluna à esquerda estão classes estatísticas que serão comparadas duas a duas com 

as classes que estão na primeira linha, de cima para baixo. Observa-se na tabela que, tomando-

se a região acima da Anhanguera como um universo, somente 19,14% dos indivíduos que tem 

rendimento acima de 10 (dez) salários mínimo teriam de sair de seus setores censitários (que 

estão acima da média desta região quanto ao número de indivíduos com esse poder aquisitivo) e 

deslocar-se para os setores com percentual abaixo da média de indivíduos dessa classe, de modo 

a equilibrar a distribuição.  

 

Note-se que não estamos comparando os dois territórios – acima e abaixo da Anhanguera – entre 

si no que se refere às médias, de todos os seus setores, das proporções de ricos e pobres, o que 

daria uma proporção de ricos muito maior na parte de cima da Anhanguera. Se assim fizéssemos, 

estaríamos tomando novamente o universo como Campinas, e os dois territórios seriam dois 

grandes setores. Estamos comparando não a proporção de pobres e ricos nos dois territórios, 

mas a forma como de dá a sua distribuição (e, portanto, a segregação). 

 

Voltando à tabela anterior. Usando, para o resto da tabela, o mesmo raciocínio feito acima, e 

observando que os números abaixo da diagonal são referentes ao grupo ao sul da Anhanguera, 
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podemos concluir que este universo tem muito maior dissimilaridade na distribuição entre os 

grupos de renda entre si; sendo que, ao contrário, acima da Anhanguera essa distribuição é muito 

menos desigual38.  

 

 

3.3.5 A Localização dos Equipamentos e das Oportuni dades 

 

Ao mapeamento da pobreza e da vulnerabilidade social realizado anteriormente, é interessante 

associar a distribuição de alguns equipamentos públicos no município. Em relação aos 

equipamentos de saúde municipais é visível a distribuição por todo o espaço do município de 61 

Centros de Saúde, não sendo possível, a partir deste item39, evidenciar uma concentração maior 

ou menor em regiões mais pobres da cidade. Em relação aos equipamentos de educação formal, 

também à primeira vista não é possível distinguir alguma concentração que acompanhe o recorte 

Nordeste/Sudoeste acima assinalado.  

 

Entretanto, investigações acadêmicas sobre políticas sociais (Cunha, 2004) avançaram na direção 

de avaliar as desigualdades na qualidade do ensino entre as escolas situadas nas regiões mais 

centrais do município, em relação àquelas situadas nas regiões periféricas e mais pobres. 

Considerando a qualidade da infra-estrutura no equipamento escolar (existência de biblioteca, 

laboratório computacional, laboratório de ciência e quadra de esportes), e a avaliação dos alunos 

no exame do Sistema de Avaliação do Desempenho Acadêmico no estado de São Paulo 

(Saresp), Cunha (2004) montou alguns mapas mostrando como se distribuem no território as 

escolas estaduais de acordo com a sua avaliação. Dentre os mapas elaborados pelo autor 

escolhemos o que usa a avaliação dos alunos por escola. 

 

 

 

 

 
                                                 
 
 
38 O problema com relação ao índice de dissimilaridade é que não considera que a média da proporção entre ricos e 

pobres nos dois universos (acima e abaixo da Anhanguera) é bem diferente, sendo a proporção de pobres no universo 

abaixo da Anhanguera bem maior. O que influencia de alguma forma da questão da segregação. 
39 Outros itens demonstrarão melhor a desigualdade no acesso aos equipamento de saúde, como por exemplo, o 
acesso aos serviços privados. 
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Figura 3.3.5.1 

Resultado para o índice Moran Local para a condição  socioeconômica (fator 1-pobreza) e 

localização das escolas segundo rendimento médio do s alunos no Saresp, município de 

Campinas. 

 
 Fonte: Cunha, 2004. 

 

A legenda mostra dois grupos de pontuações dos alunos nos exames, indicando a porcentagem 

de pontos obtida num universo de 100%. É visível que as escolas que pertencem ao grupo de 

melhor pontuação situam-se mais na região central do município (com algumas exceções), 

enquanto as que pertencem ao outro grupo estão localizadas nas regiões periféricas da cidade.  

 

Esse mapa, se associado aos resultados da distribuição das escolas de acordo com a presença 

maior ou menor dos equipamentos acima especificados, mostra também uma clara tendência de 

periferização das escolas que tem até um desses equipamentos (contra a tendência das escolas  

localizadas na região central que possuem os quatro equipamentos), mostra que à condição de 
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pobreza e vulnerabilidade e maior segregação social dos moradores de regiões como a Sudoeste 

e a Noroeste, vem se somar uma maior precariedade da qualidade dos serviços públicos.  

Outro tipo de equipamento também desigualmente distribuído pelo município, apontado no Plano 

Diretor de 2006, são os equipamentos culturais. O gráfico abaixo mostra a desigualdade do 

coeficiente habitante por equipamentos para alguns distritos e Administrações Regionais. 

 

Gráfico 3.3.5.1 

Coeficiente Habitante por equipamento por Distritos  e Administrações Regionais – 2000. 

 

Fonte: Plano Diretor – 2006, dados do Censo 2000. 

 

Destaca-se a AR-12, na região Sudoeste, por ter um equipamento para cada 20.000 habitantes 

(2000), em contraste com Joaquim Egídio, onde cada equipamento cultural ali existente atende 

cerca de 600 pessoas. Em relação a equipamentos de esporte e lazer as tabelas a seguir 

mostram a carência em algumas regiões periféricas. 

 

Tabela 3.3.5.1 

População por locais de atendimento. Regiões do Mun icípio de Campinas, 2005 

Região População Total Praças de Esportes Outros locais de 
atendimento 

Norte 180.380 6 0 
Sul 276.578 10 2 

Leste 212.060 9 3 
Noroeste 165.497 1 9 
Sudoeste 209.939 3 9 

Total 1.044.454 29 23 
Fonte: Elaborado a partir de SEPLAMA, 2005. 
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Tabela 3.3.5.2 População atendida, segundo tipo de atividade. Regiões do Município de 

Campinas, 2005 

Região  Atividades Dirigidas  Atividades Espontâneas  Total de Atividades  
Norte 1.703 12.065 13.768 
Sul 2.351 11.105 13.456 

Leste 1.780 21.483 23.263 
Noroeste 314 2.364 2.678 
Sudoeste 535 10.640 11.175 

Total 6.683 57.657 64.340 
Fonte: Elaborado a partir de SEPLAMA, 2005. 

 

A tabela n° 3.3.5.1  mostra que as regiões Sudoeste e Noroeste tiveram que improvisar os seus 

espaços de atividade esportiva e de lazer em geral, enquanto a tabela nº 3.3.5.2 mostra que a 

Prefeitura concentra os profissionais de esporte e lazer muito mais nas outras regiões em 

detrimento das regiões periféricas Sudoeste e Noroeste.  

 

O mapa a seguir mostra a distribuição da taxa de emprego no município de Campinas. De um 

lado é possível vê-los concentrados na porção central e Norte do município, onde predominam os 

domicílios mais ricos, com a exceção de duas zonas que, apesar de estarem afastadas da região 

central, tem uma incidência extremamente concentrada. 

 

Figura 3.3.5.2 

Taxa de emprego por zona da pesquisa Origem Destino  – 2015. Campinas 

 

Fonte: PITU, 2010. 
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4. Atores Sociais e suas Capacidades  

 

O presente capítulo tem o objetivo de analisar os principais atores sociais envolvidos com a 

temática habitacional na cidade de Campinas – SP.  

 

No município de Campinas, atualmente, poderíamos destacar alguns atores importantes nesse 

segmento da política urbana, além dos movimentos populares. As universidades, principalmente a 

Pontifícia Universidade Católica – PUC Campinas e a Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP, têm cursos e grupos de pesquisa na área habitacional e urbana. Na PUC Campinas, 

pode-se destacar o Laboratório do Habitat – L’Habitat, criado em 1986 como órgão de extensão 

universitária da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que até meados dos anos 2000 realizou 

importantes planos, programas e projetos para associações comunitárias e instituições públicas e 

privadas. Na Unicamp, existem importantes núcleos de pesquisa que realizam estudos e projetos 

urbanos focando Campinas e a região, tais como o Núcleo de Estudos Populacionais – NEPO, o 

Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais – NESUR e institutos e faculdades, tais como o Instituto 

de Geografia, a Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, o Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, dentre outros. 

 

Os sindicatos de profissionais que atuam na área habitacional também têm atuado em Campinas. 

O Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo – Delegacia Regional de Campinas 

trabalha com a Prefeitura por meio de convênio, desde 2003, para a realização do programa 

PROMORE40, que oferece serviços de assistência técnica para construção, reforma e 

regularização para famílias de até 5 (cinco) salários mínimos. Também existem outros sindicatos e 

entidades de classe, como o Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, a AEAC - Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos de Campinas e a AREA – Associação Regional dos Escritórios de 

Arquitetura. Nesta área há pouca atuação das organizações não-governamentais, que parecem 

ter desenvolvido poucos trabalhos envolvendo a questão habitacional de Campinas.  

 

                                                 
 
 
40 O convênio foi instituído pela Lei no. 11.316 de 25 de julho de 2002 e regulamentado pelo decreto Decreto nº 14.153, 
de 14/11/2002, posteriormente sendo alterados pela Lei nº 12.858, de 20/03/2007 e pelo Decreto nº 16.394, de 
19/09/2008. Informações mais detalhadas sobre o programa encontram-se no capítulo 5 – Condições Institucionais e 
Administrativas. 
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Assim, é importante que o PLHIS considere a dinâmica desses atores para a definição de 

estratégias que permitam o desenvolvimento de uma rede de apoio (em todos seus aspectos, 

desde a questão jurídica, social, arquitetônica e urbanística) para a implementação da política 

habitacional local. 

 

O campo dos movimentos sociais pela reforma urbana no Brasil formou-se a partir da década de 

1980, quando um novo cenário de mobilização social se consolidou no país. Novas abordagens e 

conceitos vieram à tona, em um contexto de surgimento de novos atores sociais, que 

reformularam a cena política brasileira. Trata-se de um período que se forja no final da ditadura 

militar em que emerge a proposta de uma nova forma de sistema político, a partir do qual se 

passa a reivindicar “direitos a ter direitos” (SADER, 1988). Assim é que nessa década (anos 

1980), constitui-se a proposta política da Reforma Urbana: “elaborada a partir de um amplo 

espectro de forças articuladas em torno de um corpo de intelectuais reformistas, o projeto de 

reforma urbana fundou-se no diagnóstico dos problemas urbanos como resultado da relação de 

força estabelecida na cidade brasileira em torno da apropriação privada dos benefícios em termos 

de rendas geradas pela intervenção pública” (RIBEIRO, 2003: 13).  

 

Três propostas principais orientaram a agenda da Reforma Urbana e dos movimentos populares: 

a) instituição da gestão democrática da cidade; b) fortalecimento da regulação pública do uso do 

solo urbano, de forma a garantir a função social da propriedade; c) inversão de prioridades nos 

investimentos urbanos favorecendo as camadas populares. Podemos destacar importantes 

conquistas desse campo, como a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, a proposta da 

primeira lei de iniciativa popular, no início dos anos 1990, que culminou na aprovação do Sistema 

e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, em 2005, dentre outras diversas ações. 

Em Campinas, destaca-se, na década de 1980, o movimento “Assembléia do Povo”, que reuniu 

diversos movimentos populares de favelados, para a atuação na mobilização de esforços para a 

política de urbanização de favelas no município. Como ressalta Tércia de Paoli (2000: 105), “a 

Assembléia do Povo foi um movimento popular de luta pela terra urbana que se desenvolveu em 

Campinas (...) entre 1979 e meados dos anos 80. (...) A falta de infra-estrutura (água, luz, 

transporte coletivo e pavimentação), de serviços sociais urbanos (posto de saúde, creche e 

educação) e o descaso dos órgãos públicos provocaram, no fim da década de 70, a mobilização 

dos moradores dos bairros populares e a organização de movimentos reivindicatórios 

congregados num espaço político autodenominado ‘Assembléia do Povo’”. 
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A partir desse contexto, aborda-se nesse capítulo, questões sobre o cenário atual de mobilização 

dos movimentos de luta por moradia no município de Campinas, e mais especificamente, a 

atuação desse segmento no Conselho Municipal de Habitação. Deve-se frisar que se trata de uma 

abordagem exploratória, com questões e análises restritas aos objetivos de um Plano Local de 

Habitação, que se configura como um documento técnico de planejamento da política pública 

municipal de habitação.  

 

Para tanto, empreendeu-se uma pesquisa qualitativa com os membros do segmento dos 

movimentos populares no Conselho Municipal de Habitação41. A pesquisa abordou temas sobre a 

relação entre conselheiros, lideranças e bases, a articulação entre os movimentos no território 

municipal, a construção das bandeiras de lutas, assim como as considerações e avaliações sobre 

a política municipal de habitação, principalmente quanto à atuação do poder público municipal e 

do próprio conselho municipal de habitação. A metodologia utilizada baseou-se na escuta livre das 

falas dos conselheiros, estimuladas a partir de questões orientadoras, elaboradas previamente por 

nossa equipe, as quais balizaram a abordagem dos principais temas definidos para a pesquisa.   

 

Os conselheiros reuniram-se durante uma manhã de sábado (06 de novembro de 2010), 

juntamente com a equipe de consultoria, que conduziu os trabalhos de pesquisa. Vale destacar 

que não houve a presença de representantes do poder público, assim objetivando proporcionar 

um ambiente de maior liberdade para as falas dos conselheiros. As análises presentes nesse 

relatório reproduzem as falas dos conselheiros sem a identificação nominal dos mesmos, de modo 

a preservar suas opiniões e abordar as concepções mais gerais do próprio segmento dos 

movimentos populares no Conselho Municipal de Habitação.  

 

Os resultados da pesquisa são apresentados a seguir e estão organizados a partir das questões 

formuladas para a orientação das intervenções dos conselheiros na reunião realizada. Em cada 

questão são analisados os principais tópicos de resposta, com a reprodução das falas.  

 

Ao final deste item são feitas algumas considerações mais gerais a partir dessa análise e 

apontadas algumas recomendações para a elaboração das estratégias de ação do PLHIS. 

                                                 
 
 
41 O Conselho Municipal de Habitação teve sua composição renovada com a recente eleição no ano de 2009. O 
processo de escolha dos representantes iniciou-se nas pré-conferências regionais e abriu a possibilidade de que cada 
região participasse e pudesse eleger um representante para compor o conselho.  
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4.1 Pesquisa Qualitativa 

 

(1) Qual foi a principal motivação para participaçã o no Conselho Municipal de Habitação? 

 

Nessa questão inicial, procurou-se colocar um mote para que os conselheiros abordassem a 

motivação que os levaram a participar do Conselho Municipal de Habitação. Surgiram falas que, 

na maioria das vezes, se referiram a problemas do próprio bairro ou região que não foram 

resolvidos pelo poder público, apontando que a participação no conselho seria um meio de buscar 

soluções para tais problemas localizados.  

 

“Esse é que é o objetivo nosso aqui, tentar fazer alguma coisa para o nosso povo, que 

continua mais de 30% sem casa, ou mora na casa do pai, ou mora com o irmão, ou forma 

cortiço”. 

“E hoje eu faço parte do conselho de habitação pelo fato de alguns bairros (...) não terem a 

questão fundiária. (...) É isso que está me motivando, porque a gente precisa do processo 

de regularização, tanto do meu bairro quanto dos outros bairros da nossa região, e de 

outras regiões também”. 

“O motivo de estar inserindo dentro (...) do conselho de habitação é discutir as questões 

das associações de moradores, a regularização fundiária que no meu ver é uma coisa que 

aqui em Campinas é difícil de andar, ela é complicada, a gente não consegue, mesmo 

tendo um plano para as questões de regularização fundiária, ela não consegue andar”. 

“Então, uma falta de respeito ao ser humano. Primeiro, pela qualidade de casa que estão 

fazendo. Segundo, pela promessa que foi dada a eles: esgoto, água, luz, jardins, divisória 

das casas, que estão entregando as casas frente com frente. (...) Isso não foi cumprido, 

porque não tinha ninguém para cobrar. E foi isso que me levou até o conselho municipal de 

habitação”. 

Apesar dessa visão mais “restrita” aos problemas do bairro/região do conselheiro, houve falas que 

apontaram motivações para participação “mais amplas”, como a importância do papel do 

Conselho na definição de diretrizes e controle social da política de habitação.  

 

“Tem toda uma legislação, o Estatuto da Cidade para ser cumprido e não é cumprido. 

Então a gente não entende porque isso não é cumprido (...) Essa foi uma motivação 
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muito grande de estar no conselho, que é o grande ‘rastilho de pólvora’ para a gente 

estar trabalhando e atuando para poder se resolver isso daí. (...) Essa é a grande 

motivação, da gente tá pegando no pé, tá correndo atrás, pra gente tentar resolver isso 

daí”. 

“O que me leva a estar participando do Conselho de Habitação, porque eu venho de 

vários conselhos, a gente sabe a força que tem um conselho”. 

“Eu acho que o que me trouxe para esse espaço foi justamente a partir de uma 

indignação, isso é o que me motivou a vir pra cá. Entendo que esse é um espaço 

institucional importante pra gente levar à frente esses ideais nossos, essas lutas, e 

interagir com toda a cidade, com os outros companheiros nas suas regiões, com seus 

problemas, procurando entender melhor e ver a cidade como um todo e dentro disso 

haver deliberação. (... ) o que me trouxe para o conselho foi justamente a gente procurar 

nesse espaço um meio de romper e levar políticas públicas para nossa região, 

juntamente com os demais, pensando sempre nas outras regiões também”. 

Reproduzimos uma fala que apresenta um ponto de tensão que perpassou grande parte das 

intervenções dos conselheiros. Refere-se, inicialmente, a uma falta de motivação para 

participação no conselho, justamente por não perceber que essa participação trouxe a realização 

de ações concretas. Porém, essa falta de motivação traz, no fundo, uma aposta nesse espaço, 

uma aposta crítica que se baseia na mobilização de base e que motiva o conselheiro a acreditar 

em realizações do conselho: 

 

“Vou falar primeiro da motivação. Eu não tive, me empurraram. Essa é a realidade.  

Porque eu não tive a motivação? Porque já é o terceiro [mandato no conselho]. Primeiro 

e segundo [mandatos], vi sempre a mesmice. (...) Então o que acontece? Primeiro 

conselho, conta-se todas as teses na cidade de Campinas, vamos debater, vamos levar 

para as comunidades e assim por diante. Muda de governo, esquece tudo isso (...) E eu 

sou assim, sabe por quê? Porque alguém tem que falar pelo povo. E eu costumo falar 

pelo povo, mesmo. É assim que as coisas na nossa região têm andado. Porque eu 

cobro mesmo, independente de qualquer coisa. Você saiu ali fora você é meu amigo, 

aqui dentro [do Conselho] você tá representando o poder público. Aí eu cobro mesmo”. 
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(2) Qual foi a última ação do seu movimento que con sidera importante? 

 

Esta pergunta teve o objetivo de captar como se dá a atuação do conselheiro em suas 

organizações locais, como associações de moradores ou movimentos de bairro. Tratava-se de 

saber quais seriam as ações que são desenvolvidas, as estratégias de mobilização, os temas 

abordados.  

 

Um ponto muito frisado pelos conselheiros foi a realização das pré-conferências de habitação, no 

último ano de 2009. Essas falas mostram a importância da dinâmica de realização das etapas de 

pré-conferência nas regiões da cidade e da dinâmica de eleição para o conselho na última 

Conferência de Habitação, o que garantiu a legitimidade de participação no Conselho. 

 

“Então o que a gente fez, na minha maior ação, foi estar articulando com as pessoas 

pra tirar os representantes para o conselho de habitação. Essa foi a minha maior ação 

que eu fiz nos últimos tempos em relação à habitação”. 

“A primeira ação que nós fizemos foi a questão na região sudoeste para a pré-

conferência de habitação, que trouxe em torno de 380 a 400 pessoas, a maioria de 

lideranças. Isso daí foi pra gente conseguir chegar no conselho. Algumas pessoas 

pararam pelo caminho e a gente ainda, os persistentes, ainda estamos aqui”.  

“O grande movimento e ação que nós tivemos na nossa região foi a pré-conferência 

municipal de habitação, onde lá nós aglutinamos acho que mais de 500 pessoas pra 

participar da Conferência Municipal de Habitação. (...) E através disso, nós nos 

juntamos com lideranças da nossa região pra buscarmos melhorias no sentido de 

educar as comunidades. E nisso nós conseguimos levar a pastoral das crianças, que tá 

fazendo um grande trabalho lá, aula de música dentro das comunidades”. 

Outras ações ressaltadas foram aspectos mais pontuais, que ilustram as dificuldades em se 

promover a luta por habitação na cidade. Estiveram presentes em diversas falas desde iniciativa 

de cooperativa de habitação até discussão do programa Minha Casa, Minha Vida, passando por 

questões envolvendo remoção de famílias de áreas de risco. Nesse último ponto, foi ressaltada 

também a falta de comunicação e transparência quanto às ações de remoção por parte da 

Prefeitura, que não são claras para a população. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 


�� 

 

“Nós fizemos uma cooperativa de habitação, quando nós vimos que o negócio é pra rico 

mesmo. Nós já temos há dois anos essa cooperativa, demoramos um ano para registrar 

ela, depois quando a gente estava querendo cadastrar na Caixa [Econômica Federal], 

que é órgão público... querendo cadastrar, porque não cadastrou não, a Caixa inventa 

tanta dificuldade”. 

“Aí também um movimento que foi feito pela Câmara, junto com o vereador do Parque 

Oziel, que é uma audiência pública sobre o Minha Casa, Minha Vida, onde nós levamos 

de 570 a 600 pessoas, de diversos bairros, mais da região do Ouro Verde, onde é a 

situação que a gente atua, pra dar um esclarecimento sobre o Minha Casa, Minha Vida.” 

“Eu participei de duas, três ações. A primeira foi na região nossa, para que viesse luz 

[...] E a segunda foi em 2005, quando a Infraero invadiu a região do Campo Belo, 

entrando nas casas pra tirar todo mundo de lá. Foi uma vitória nossa também. Eu 

lembro dos comerciantes, porque não teve político no meio, porque não apareceu 

ninguém, e nós pagamos um advogado pra fazer essa manifestação, e Graças a Deus 

resolveram aquele problema”. 

 “Entre outras ações que nós participamos ou promovemos, as duas últimas foram 

justamente o seguinte: aproveitar o espaço dentro da parada de 7 de setembro, 

trazendo pela primeira vez (...) pra participar do Grito dos Excluídos um espaço de 

reivindicação, de botar a cara na rua, mostrar a realidade dos dois distritos [Sousas e 

Joaquim Egídio]. E o último é a inscrição de parte desse nosso pessoal dentro daquele 

curso, que acho que está sendo ministrado pela SEPLAMA, como uma forma de 

preparação do pessoal pra adquirir mais subsídio, pensando já na discussão do Plano 

Local de Gestão”.  
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(3) Como se articula o movimento popular de moradia  em Campinas? Há fóruns, 

reuniões, encontros? 

 

Uma terceira pergunta referiu-se à articulação do movimento popular por moradia na cidade de 

Campinas. O objetivo centrava-se em compreender como os conselheiros articulam entidades e 

lideranças para atuar na política de habitação da cidade.  

 

Como resposta, observamos diversas falas que apresentaram as dificuldades de organização do 

movimento. Em algumas falas chegou-se a afirmar que não existiriam mais movimentos populares 

na cidade. Estes depoimentos baseiam-se em uma comparação com o passado de grandes 

mobilizações, no qual houve maior articulação entre os movimentos por moradia na cidade. No 

entremeio dessas falas, observamos diversas razões para o isolamento, em que cada grupo 

passou a lutar somente pelas necessidades mais imediatas de seus bairros/regiões. 

Transcrevemos algumas colocações que mostram essa relação mais “localizada” das ações dos 

conselheiros: 

 

“Eu percebo aqui, eu faço parte disso também, que a gente quando chega aqui, chega 

com uma tal ansiedade de falar só dos nossos problemas, de cada região. A gente tá 

preocupado só com o nosso quintal”. 

“Mas o que eu tô vendo dentro do movimento: Campinas, assim, não tá equalizada. 

Tem muitos problemas diferentes, diferentes processos, de cada região, de cada bairro. 

Então isso tá acabando individualizando cada lugar, cada região”.  

“Os processos estão muito diferenciados de um [movimento] para o outro. Então isso 

leva a cada um tá olhando para o umbigo dele (...). O que a gente tenta não fazer, e 

acaba fazendo, é cada um olhando para si, olhando aonde que ele tá e não pega o 

plano geral”. 

Como posto, chega-se a afirmar que hoje, em Campinas, já não existe mais movimento popular 

por moradia: 

 

“Do meu ponto de vista, Campinas não tem movimento popular mais. Hoje não tem.” 

Essa frase só pode ser entendida se comparada com o contexto anterior de mobilização dos 

movimentos populares. Isoladamente, a afirmação perde seu sentido de comparação com o 
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passado; mesmo porque, como vimos anteriormente, as mobilizações ainda ocorrem na cidade, 

como na expressiva participação nas pré-conferências de habitação em 2009. Abaixo temos 

algumas falas que salientam esse cenário de grandes mobilizações em épocas anteriores: 

 

 “Eu me lembro bem que no auge da participação popular, da mobilização, daqui de 

Campinas especialmente, foi na década de 80, início de 90. E tanto é que naquela 

época nós tínhamos a Central dos Movimentos Populares (...) e eram movimentos que 

aconteciam em toda cidade. De repente a gente tinha discussões o dia todo, junto com 

a Prefeitura ou com outras entidades. Enfim, a cidade tinha um grande movimento em 

todos os sentidos”. 

“Até uns tempos atrás, 1996, 1997, ainda tinha alguns movimentos (...), tinha muita 

discussão, seminário, a gente sentava, discutia. As lideranças eram mais unidas, elas 

se uniam em prol daquele bairro, que não era o dela (...) a união fazia, realmente, a 

força na época. Hoje nós não temos mais nenhum seminário, nenhuma reunião, 

nenhuma conversa pra perguntar quando realmente as famílias de zero a três salários 

mínimos vão estar recebendo as suas casas”. 

 “A gente tinha uma sessão maior, a gente lotava isso daqui, qualquer discussão que a 

gente ia fazer em questão de moradia, de movimento popular, de regularização, a gente 

lotava de ônibus, vinha com ônibus lotado. Então a gente perdeu, perdemos, a própria 

identidade, com essas discussões que não levaram ninguém à frente, não 

regularizaram, praticamente enganaram a população”. 

O período de maior participação recente ocorreu com a implementação do Orçamento 

Participativo, que foi uma experiência que trouxe a participação desses movimentos para o debate 

sobre a definição do orçamento municipal: 

 

“Eu acho que na época do Orçamento Participativo, onde a gente se reunia e discutia, a 

gente direcionava as verbas para os bairros onde a gente até tinha uma discussão, 

onde a gente aplicava essa verba dentro das comunidades”. 

“O projeto do Orçamento Participativo foi bom para a cidade de Campinas, a gente 

conseguia juntar as lideranças, buscar a população, vendo aquelas necessidades de 

cada região”.  
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“O OP nos ensinou muito bem isso daí, só não aprendeu quem não quis, que a gente 

tem que, realmente, ter uma capacidade de solidariedade muito grande. De repente eu 

sou obrigado a deixar de pensar na porta da minha casa. (...) E é o que a gente não tem 

feito. Volta, vira, mexe, a gente tá no mesmo lugar, pensando somente no nosso bairro, 

na nossa região. Enquanto a gente não pegar, unir todas essas forças, achar uma forma 

de unir essa população, mostrar pra eles que nós somos representantes eleitos por 

eles... Mas nós não somos a solução de tudo, eles tem que estar juntos com a gente e 

sabendo realmente qual é o nosso papel, a importância do conselho. Temos que levar 

essa informação, essa comunicação, bastante clara para eles, pra que a gente chegue 

aqui no conselho com uma força política bem clara, pra gente não cair na mesmice”. 

 “Por que nada mais do que nós, que moramos na periferia, moramos no bairro, nós 

conhecemos a realidade daquilo que é preciso na nossa comunidade, na nossa região. 

Então o orçamento participativo tem um papel fundamental na administração se ela for 

bem intencionada. Mas o que aconteceu? Na hora que nós começamos a aprender a 

trabalhar o orçamento participativo, acabaram com o orçamento”. 

Atualmente, trata-se não só de um período com menor mobilização dos movimentos, mas também 

de um contexto fruto da relação histórica que o Poder Público estabeleceu com as organizações 

da sociedade. A falta de atendimento aos principais problemas dessa população e a criação de 

práticas que não efetivaram a participação ativa da sociedade, desmobilizaram as práticas mais 

ativas participação política de períodos anteriores. Essa menor mobilização em tempos atuais está 

relacionada ao descrédito, de longo tempo, com o poder público, que “achatou” as lideranças: 

 

“O movimento na cidade hoje ele faz muita falta, ele faz falta demais, por isso que nós 

lideranças fomos sendo achatadas pelo Poder Público, isso é a realidade”. 

 

Nesse ponto, destacaram-se ações tomadas recentemente pelo poder público que estão 

contribuindo com a desmobilização dos atores sociais: 

 

“Nós aprendemos que nós não podemos apontar uma demanda sem ter a área, nós não 

podemos apontar uma demanda se nós não temos o recurso, então o orçamento 

[participativo] foi nos dando essa noção e a gente foi ganhando conhecimento sobre como 

trabalhar o orçamento. (...) Agora o que o governo quis? (...) Foi criar em paralelo esse 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 



� 

 

governo itinerante com uma intenção de realmente fazer com que aleijasse o orçamento 

participativo”. 

 

“Uma das coisas que nos achataram, o movimento popular, foi quando criaram o Governo 

Itinerante, que não dão respostas (...) e acabaram conosco, porque nós não temos direito 

de reivindicar, a gente leva as reivindicações, mas não é devolvido”. 

 

“Eles usam o Governo Itinerante para tirar a liderança fora, porque sai alguma coisa foi o 

executor que fez, e a liderança fica de fora e acaba passando que foi o Governo que fez”. 

 

Apesar de todas as concepções críticas quanto ao contexto atual de mobilização dos movimentos 

populares, verifica-se em um grande número de falas que há a aposta em novos cenários, com a 

perspectiva de atuação mais ativa dos movimentos populares na cidade: 

 

“No meu entender, não houve ainda uma grande manifestação, um grande movimento, um 

grande ato em prol da moradia, por parte da cidade toda (...) que tivesse uma ação, 

iniciativa pra discutir habitação. Realmente é uma falha (...) Eu, até enquanto entidade, (...) 

a gente está chamando isso para uma conversa com as lideranças. É preciso isso 

acontecer, pra que a gente, através desse movimento, a gente tire uma meta”. 

 

 “Agora, nós temos que nos reunir, sim, nós temos que nos reunir urgentemente, mas com 

uma pauta definitiva, não se pensando só no seu bairro, mas no geral, pra gente realmente 

levantar a bandeira mesmo. Porque senão vai ficar complicado, nós só vamos ficar 

discutindo, discutindo e vamos ficar achatados”. 

 

(4) Quais são as bandeiras de lutas e reivindicaçõe s mais importantes do movimento? 

 

O objetivo nessa questão foi verificar se hoje há bandeiras de lutas claras e objetivas dos 

movimentos populares por moradia, se há metas e estratégias definidas para a atuação das 

organizações sociais da área. Se existirem, quais seriam as características dessas bandeiras. 

 

Pelas falas, verificou-se que a questão da desmobilização dos movimentos também se reflete na 

elaboração das bandeiras de lutas. A falta de bandeiras se traduziu em reivindicações mais 

pontuais, relacionadas aos problemas específicos de cada bairro ou lugar.  
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“Hoje não tem uma bandeira de luta. (...) Não, Campinas não, cada um tá na sua região.”  
 

Uma das questões mais apontadas foi o que se colocou como “regularização fundiária”, na 

verdade relacionada com a questão do provimento de infra-estrutura nos bairros: 

 

“Por que, assim, a grande bandeira da habitação, o que é a bandeira levantada dentro da 

habitação? Foi a regularização fundiária, que é a questão da infra-estrutura dentro dos 

bairros e foi até criado um órgão dentro da COHAB pra se resolver isso, e a coisa não tem 

andado”. 

 

 “Quando se fala que a bandeira mudou, que a água, a luz, a energia tá resolvido, não tá. 

De maneira alguma tá resolvido isso. Então, eu acho que a bandeira não precisa 

necessariamente ser uma, talvez seja uma bandeira mais forte (...) Uma das coisas que a 

gente precisa fazer é ter esse norte mesmo”.  

 

Em algumas falas foram identificadas bandeiras que poderão servir de orientação para possíveis 

organizações futuras do movimento, mas sem a priorização das ações a serem realizadas: 

 

 “O maior problema é a planta, aí depois o outro é a turma da ocupação, e tem um 

problema novo que tá gerando na turma do segundo grau, comprando casa no Minha 

Casa, Minha Vida, (...) Eu duvido que eles vão ter condições de pagar”. 

 

 “A bandeira nossa, que tinha que partir do princípio, era fazer voltar para trás a 

especulação imobiliária de Campinas, que é enorme”. 

 

“Eu tô te falando enquanto entidade, nós não botamos em prática, mas é uma meta nossa, 

nós temos duas bandeiras principais de luta. Uma é a questão da moradia e outra é a 

questão da saúde. Então nós vamos traçar metas para a cidade como um todo”. 

 

(5) Como o movimento está mobilizando a comunidade,  as bases, para as ações e lutas? 

 

O objetivo dessa questão foi compreender como os conselheiros estão se relacionando com suas 

bases, se há troca de informações com as associações de moradores e organizações locais, 

quais são as formas de prestação de contas aos seus representados. 
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Foram abordadas maneiras diferenciadas de operar essa relação; destacamos uma primeira 

forma envolvendo a realização de reuniões do conselheiro com uma organização da própria 

comunidade, em que a habitação insere-se como um tema dentre vários tratados; outra forma 

apresenta uma relação de mobilização com base no acesso a informações e a espaços para 

soluções de problemas, que são viabilizados pelo conselheiro.  

 

“É isso que a gente vem construindo, desde quando nós fundamos esse movimento 

Moradia e Cidadania (...), nós temos sistematicamente reuniões todo segundo sábado de 

cada mês (...), onde a gente se reúne e discute não apenas a questão da habitação, mas 

também as outras que têm a ver com a vida do cidadão: a questão da cultura, a educação, 

a saúde, a segurança. Enfim, a gente tem procurado construir uma sociedade, uma 

comunidade que pense nisso como direitos, para que amanhã a gente, de repente, consiga 

habitação e não precisa tá correndo atrás de creche, escola, enfim, infra-estrutura”. 

 

 “Como eu represento um vereador e muitas vezes as pessoas nos procuram, não pra 

gente fazer, mas pra ter alguma informação, pra conseguir chegar no poder público (...) 

então a gente está atendendo essas pessoas e conseguindo ser um facilitador dessas 

pessoas, para que elas sejam pelo menos recebidas, porque muitas vezes elas não são”. 

 

Mas, de forma geral, foram feitas falas que identificam a dificuldade de mobilização da população 

para participar mais ativamente das questões políticas da cidade. E várias foram as razões para 

essa desmobilização, que estão calcadas na falta de perspectiva, por parte da população em 

geral, para que os problemas locais sejam resolvidos pelos canais de mobilização propostos pelos 

conselheiros. 

 

“Quando eu fui lá, conversei com o pessoal, para ouvir as prioridades, o pessoal falou que 

tá cansado. Passa ano, governos e governos, e nada muda. E aí chega época de eleição, 

faz isso, faz aquilo e não se realiza nada”. 

 

 “Se vocês olharem hoje na cidade de Campinas, nós não temos mais lideranças. (...) Você 

pode pegar hoje, pra você chamar uma liderança pra participar, é complicado. Mas por 

quê? Porque estão desacreditados. Mas não no nosso trabalho. Estão desacreditados no 

poder público, no governo”.  
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Esse descrédito não se funda na avaliação crítica sobre o trabalho dos próprios conselheiros, mas 

sim sobre o trabalho do poder público, que não realiza as promessas feitas em campanha, por 

exemplo: 

 

“Então o movimento enfraqueceu por conta disso, a gente não tem mais credibilidade com 

a população. Nós que somos presidentes de bairro, a gente só tá levando coice, só 

pontapé, por conta disso, porque vamos fazer, chega lá, a gente discute o problema e o 

problema não é resolvido. [...] Então a gente tá sozinho (...) a credibilidade que a 

população não tem mais nos governantes, nos vereadores, nos deputados e etc. Virou um 

ato político que não resolve”. 

 

“Quando a gente vai fazer uma discussão agora, a gente chama, as pessoas 

desacreditadas pelo poder público, desacreditadas com o que acontece em regularização, 

discussão de moradia, de processos que a gente precisa fazer, não consegue”. 

  

“Pagamos a topografia, a comunidade toda. Topografia particular. Pra que isso aí? Porque 

a prefeitura não tem verba e nós vamos precisar do levantamento topográfico pra receber 

a documentação, título de posse. (...) Isso é cobrado até hoje. Mas de quem? Isso é 

cobrado [do conselheiro]. Não é do Prefeito, de ninguém. Então, leva-se o nome de ladra, 

corre-se o risco de vida em cima da retirada do poder público”. 

 

Nesse sentido, houve falas que apresentaram mais de perto essas práticas que foram, durante 

décadas, utilizadas pelo estado em relação às lideranças sociais, para o atrelamento dos 

conselheiros a favores políticos: 

 

“Eu vejo que o movimento enfraqueceu, por que ele se tornou um ato mais político do que 

de movimento popular. (...) Quando chega na eleição, chega lá um político que fala, 

promete tudo. Então, atrás desse político, quem tá junto com ele somos nós lideranças, 

porque nós estamos ali dentro do nosso espaço, ele tá no nosso espaço. Então ele faz, 

promete e não acontece nada. Então ele some e quem fica lá somos nós. (...) Somos 

usados”. 

 

“Quer dizer, as coisas só acontecem na base da pressão, se a gente não fizer pressão, as 

coisas não acontecem (...). Mas muitas vezes eles querem nos atrelar através de favor 
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pessoal. E nisso nós temos muita liderança atrelada. Pra gente querer ter essa 

independência termina pagando caro”. 

 

Por fim, retomamos um aspecto referente à própria mobilização dos movimentos, que, segundo 

diversas falas dos próprios conselheiros, caíram no “comodismo” por conta da eleição de 

governos que compartilham seus projetos políticos: 

 

“O porquê do esvaziamento dessas mobilizações, porque não acontece mais? Porque o 

povo, vai chegando uma hora, que cansa, e as coisas você manda e não acontece, você 

vai (...) e não acontece. Quando você convoca o povo, vão dizer o que: vai aparecer um 

cara lá pra fazer campanha política em cima desse movimento? A gente tá aqui, há 

quantos anos vendo essas mesmas caras no movimento? Nós não estamos aqui porque 

nós somos candidatos, não com essa finalidade, nós estamos aqui porque nós 

acreditamos que é pra ajudar as coisas acontecerem. A gente vai demandando, 

demandando e as coisas não acontecem. Eu digo hoje, também, que o povo caiu no 

comodismo. Não resta mais dúvida que há mais oferta de emprego, o povo tá trabalhando 

direto, o povo trabalha a semana inteira, muitas vezes a gente faz uma assembléia no 

domingo ou no sábado, ‘ah eu to cansado, eu não vou lá, o ônibus tá passando na minha 

porta, a escola tá aí, a água encanada tá aí’. Caiu no comodismo”. 

 

 “Eu sou de um tempo em que a gente fazia caravana, dormia embaixo de ponte, viajava 

noites pra participar de movimentos em Brasília, Congressos, vários Congressos, passava 

fome, lutava muito por esses ideais. Hoje a gente não vê mais esses movimentos, acabou 

esses movimentos, não existe mais. Nós elegemos um governo de esquerda e achamos 

que tudo estava na mão dele e nós não precisávamos lutar mais. Talvez a coisa não tenha 

andado mais e a gente tenha culpa nisso. Eu quero acreditar que nós podemos fazer, eu tô 

aqui com esse objetivo, junto com vocês, e eu acredito que vocês estão aqui também com 

esse objetivo”. 

 

“E um dos problemas, também, é nós mesmos, que nos consideramos como lideranças ou 

nos dizem que somos lideranças, a gente acaba abraçando a causa praticamente às vezes 

sozinhos, na ânsia de resolver, e acaba deixando a população tranqüila, muito acomodada. 

Eles acham que a gente pode estar resolvendo os problemas deles, ou os governantes, e 

a gente fica nesse embate, nessa luta, e não sai do lugar, progride muito pouco. Eu acho 
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que nós temos que rever a nossa forma de participar, de juntamente com a comunidade 

levar essas lutas, e passar principalmente pela questão da qualificação”.  

 

(6) Como vê a atuação do Poder Público Municipal na  área de habitação? 

 

Todas as falas trazem, de certa forma, uma avaliação sobre a atuação do Poder Público na 

política de habitação local. Destacamos aqui, para exemplificar, algumas falas que apontam de 

forma mais incisiva a atuação da Prefeitura na política de habitação. 

 

Um primeiro ponto refere-se à regularização fundiária, que deve ser entendida não só como a 

questão do acesso à legalidade, mas também como o acesso a serviços e infra-estrutura. 

 

“A regularização fundiária, que no meu ver é uma coisa que aqui em Campinas é difícil de 

andar, ela é complicada, a gente não consegue, mesmo tendo um plano para as questões 

de regularização fundiária, ela não consegue andar. Mesmo desapropriando algumas 

famílias de alguns lugares, esse plano de regularização, ou de tirar as pessoas dos 

lugares, é um plano muito falho na nossa cidade. Ele não consegue dar estabilidade nem 

credibilidade para as pessoas”. 

 

 “Nós temos no DIC 5, DIC 6 que precisa ser regularizado, as pessoas já quitaram, não 

tem mais dívida com a COHAB, não recebem sua minuta, seus documentos (...) pode 

qualquer hora surgir uma reintegração de posse, por que o plano pode obter a terra que a 

própria COHAB construiu dentro da terra das pessoas. Então isso é antigo. (...) Existe um 

equívoco dentro da COHAB, eles têm que renegociar as dívidas, discutir esses projetos do 

Minha Casa, Minha Vida, enquadrar dentro dessa discussão de moradia de interesse 

social, quem não pagou ou não conseguiu terminar de pagar, convocar pra ver como é que 

está”. 

 

“Não que o movimento, as lideranças, nós ficamos desacreditados, quem ficou 

desacreditado foi o poder público que criou secretarias ligadas para fazer essa 

regularização que não foi feita, eles não se entenderam, secretaria de obras, secretaria 

disso, secretaria daquilo, não se entenderam”. 
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Também foram apontadas algumas considerações sobre a qualidade construtiva da produção 

habitacional pública: 

 

“De lá até agora, vão sair 200 casas [na região], que é uma caixa de fósforo, que prá nós 

não compensa. Nós vamos ter que dividir 500 metros em 6 famílias, e 6 famílias de 10 

[membros] dá 60 pessoas. Então não vai dar para o cara progredir nada, ficou um negócio 

muito igual ao Japão”. 

 

Nesse sentido, há uma crítica presente quanto à atuação nos processos de remoção de famílias 

de áreas de risco, em que a falta de informações e de tratamento adequado às famílias removidas 

não são respeitadas nos procedimentos do poder público. 

 

“O meu bairro é um dos que tem mais problemas lá [na região]. Inclusive tem lá umas 

trezentas famílias, o povo fala direto que vão sair aquelas trezentas famílias de lá e não 

tem explicação para onde vai essas trezentas famílias. A gente não sabe para onde vai”. 

 

“Quando se faz um plano de desapropriação pra tirar as pessoas do local, a gente tem que 

fazer um plano também psicológico, de atendimento e acompanhamento dessas famílias. 

Por que essas famílias que vivem na margem de risco, dentro de córregos, de ocupações, 

essas pessoas vivem praticamente de reciclagem, vivem do lixo por assim dizer. Então, a 

gente tem que fazer um trabalho pra tirar essas pessoas, elas não sabem quando passa 

um lixeiro, elas não sabem quanto paga uma conta de luz, não sabe o quanto se paga uma 

conta de água, eles não tem nada, se tem que pagar água, se tem que pagar luz”. 

 

Um ponto ressaltado foi a questão da relação entre a Prefeitura (Secretaria de Habitação e 

Companhia de Habitação Popular) com os conselheiros. Foram colocadas diversas considerações 

sobre a necessidade de trazer maior proximidade entre a atuação do Poder Executivo e os 

membros do conselho de habitação: 

 

“Outra questão, que nós discutimos e eu acompanhei, eu como conselheiro da habitação. 

Tinham duas desapropriações na região do Ouro Verde e uma era no Vida Nova, na área 

de risco, na área verde do Vida Nova, e outro no Paraíso. Nós nem fomos convidados  pra 

fazer essa ação, pra gente acompanhar. Eu peguei no ar, tava passando e vi isso daí e 

resolvi acompanhar”. 
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“As associações, os moradores, eles chegam mais fácil do que os técnicos da COHAB ou 

da SEHAB pra fazer essa discussão [de regularização fundiária] com proprietários. Acho 

que os moradores, as associações, elas tem mais facilidade em fazer o levantamento, em 

fazer essa descoberta, onde tá e quem é dono, quem é proprietário, do que os próprios 

técnicos dessas instituições”. 

 

Para finalizar, destacamos uma fala que apontou aspectos positivos sobre as realizações do 

poder público: 

 

“Olhando pra região, não posso desmerecer ela não, porque nossa região avançou 

bastante. No sentido do projeto do PAC e no sentido das melhorias das nossas 

comunidades também. Então isso aí também eu atribuo à grande ação dentro da nossa 

região em conjunto com o poder público”. 

 

(7) Como avalia o papel do conselho na política de habitação de Campinas? 

 

Uma última questão abordou especificamente a própria avaliação dos conselheiros sobre o 

conselho municipal de habitação. Um dos principais pontos ressaltados foi a necessidade de 

maior comunicação e envolvimento dos conselheiros nas atividades do poder público referentes à 

habitação. 

 

“Eu acho que a gente [conselheiros] tinha que trabalhar junto com aqueles representantes 

da COHAB que estão lá [na região] também. (...) Porque as moradias são de frente a 

minha casa, acontecem as reuniões, você não sabe, aí só vê o povo falando. (...) sabem 

que eu sou conselheiro, tô lá na frente, não sou convidado pra reunião, não sabem de 

nada, passa tudo batido. Aí o morador fica sem saber o que tá ocorrendo”.  

 

“Tem no bairro reunião para discutir habitação, você é conselheiro, você é morador da 

região, você não é convidado a participar pra discutir. Então, eu acredito que tem que fazer 

que as coisas realmente cheguem ao nosso conhecimento, que a gente seja convidado, 

que a gente possa discutir”.  

 

“A Cohab, a Sehab tem que ter mais consideração com os conselheiros. Porque nós 

estamos lá na realidade, eles não. Eu sei que nós queremos que as coisas aconteçam, eu 
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sei que não acontece da noite pro dia, só que já tem muita trajetória. Que nem esse plano, 

nunca aconteceu, eu tô feliz que ele tá acontecendo, que é uma forma de realmente agora 

as coisas saírem”. 

 

Um ponto destacado foi o fato do conselho municipal de habitação ser somente consultivo, não 

tendo o caráter deliberativo: 

 

“Mas é uma pena que o nosso conselho de habitação é um conselho consultivo, não é um 

conselho deliberativo. Então emperra as coisas de andar. Se nós tivéssemos um conselho 

deliberativo, as coisas seriam totalmente diferentes. (...). A gente aponta, a gente levanta, 

mas não toma o poder de fazer, executar as coisas. No deliberativo, aí é que as coisas 

acontecem”. 

 

“A diferença do deliberativo para o consultivo é a importância que tem o deliberativo. (...) 

Quem delibera é o conselho, se não tiver de acordo com o pleno do conselho, ele não é 

aprovado. Então a aprovação vai passar pelo conselho. Hoje não, (...) a administração é 

que vai dizer como ela quer fazer, a gente não opina (...) Nós temos muita discussão pra 

fazer, por exemplo, desde a qualidade de determinados materiais, de determinadas 

construções. (...) estamos aqui sempre discutindo de construir, construir, mas e a infra-

estrutura, os espaços de utilidade pública, a escola, a creche, a área de lazer? Então a 

gente tem que aprovar coisas que contemplem todos esses equipamentos. Aí vem o que é 

ser deliberativo: então vamos só liberar se aquele projeto corresponder a toda aquela infra-

estrutura que precisa aquele conjunto habitacional. (...) Eu acho que uma das principais 

lutas nossas no próximo conselho é pra que ele seja um conselho deliberativo”. 

 

Nesse tema, foram salientados os diversos limites para a atuação do conselho de habitação: 

 

“Tudo que você vai discutir, nada pode, não tem como... Ou a gente volta, não é 

radicalismo, ou a gente volta a ocupar determinados lugares, ocupar Câmara, ocupar 

Prefeitura, ocupar qualquer segmento aí, ou a gente vai ficar quieto, vai ficar as coisas 

vindo de cima... E nós vamos ter que voltar a ocupar”. 

 

A questão do acesso à informação foi frisada em diversas falas: 
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“Nós tiramos dentro do Conselho, nas reuniões, as comissões, nós precisamos ter mais 

comissões. Criar várias comissões de acordo com a necessidade que aquele assunto 

requer. Então nós formamos uma Comissão e sentamos pra ver os problemas do Campo 

Belo (...), mas eu pergunto: antes de nós irmos lá no local, nós tínhamos que ter acesso, 

dentro da COHAB, pra ver aquele processo, em que situação tá, em que pé tá, quantas 

famílias foram removidas, quantas não foram, como é que tá o cadastramento. Aí mediante 

aquilo, aí sim essa comissão vai lá e vê o local: você tá inscrito, fez a sua inscrição, porque 

você continua aqui, porque você não quer sair daqui? Porque não dá pra fazer uma visita 

lá, sem antes ver esse processo”. 

 

“Então, na realidade, nós conselheiros, nós precisamos em primeiro lugar conhecer as 

situações das áreas (...). Outra coisa também, nada melhor do que a gente conhecer as 

coisas também na ponta. Seja uma vez por mês, pegar uns conselheiros e ir lá pra região 

do Ouro Verde, conhecer a situação, junto com o vice-presidente. (...) fazer como eu faço 

na nossa região, pelo menos uma vez por mês reunir os líderes comunitários, para falar da 

situação das áreas deles, para as comunidades, as lideranças, conhecerem de fato o que 

está acontecendo com as áreas delas”. 

 

Por fim, destaca-se uma proposta de articulação do conselho de habitação junto ao conselho 

estadual de habitação: 

 

“Uma coisa que nós colocamos, qual é a participação do conselho municipal na questão do 

governo estadual, na aplicação do recurso na área da habitação pelo governo estadual. 

Nós já interferimos, nós participamos dos projetos habitacionais do Governo Estadual na 

cidade? Até que ponto nós, enquanto conselho municipal, podemos estar entrando nisso?”. 

 

 

4.2 Considerações Finais 

 

A análise empreendida neste capítulo buscou explorar a dinâmica dos principais atores sociais da 

política habitacional em Campinas, com ênfase no segmento dos movimentos populares por 

moradia. Não se trata de esgotar a análise, nem de promover a identificação e chancelar quais 

são ou não os atores legitimamente concebidos para atuar na política habitacional. Trata-se, no 

âmbito de um Plano Local de Habitação, de trazer elementos estratégicos para se pensar ações 
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que considerem as dinâmicas e peculiaridades dos diversos atores sociais, que possam se 

configurar como agentes, autônomos, da política habitacional de Campinas. 

 

Dentro dessa perspectiva, a primeira consideração refere-se à diversidade de atores sociais 

constituídos que têm potencialidade de atuação na questão habitacional e urbana da cidade. 

Atualmente existe uma rede de entidades acadêmicas, profissionais e de pesquisa que 

empreendem projetos, programas e análises sobre desenvolvimento urbano e habitacional em 

Campinas, mas que não estão integrados à dinâmica da política habitacional local.  

 

Nesse sentido, poderão ser previstas medidas de est ímulo, por parte do poder público 

municipal, para o ingresso desses atores no sistema  municipal de habitação. Tais medidas 

estariam vinculadas a estratégias, por exemplo, de provimento de serviços de assessoria 

técnica habitacional (como previsto na Lei Federal 11.888 e Lei Estadual 13.895), de 

capacitação e pesquisa, ou de incentivo à inovação tecnológica para a produção 

habitacional. 

 

A pesquisa qualitativa sobre o segmento dos movimentos populares no Conselho Municipal de 

Habitação apontou que há uma tradição forte de mobilização popular na cidade. Essa tradição foi 

forjada principalmente nos anos 1980, em um contexto de emergência de novos atores e novas 

abordagens e conceitos, que possibilitou a criação de falas e ações para a garantia do direito à 

moradia digna. A força dessa mobilização tem sua presença até a atualidade, como se verificou 

nas intervenções dos conselheiros, que acreditam na participação no conselho como resultado 

das apostas políticas do passado. 

 

Também se explicitaram as dificuldades atuais de mobilização e participação da população em 

geral nos canais instituídos de representação direta, como os conselhos de políticas públicas. Por 

um lado, a continuidade na precariedade das condições de vida na periferia, com a carência, 

histórica, de investimentos públicos e, por outro, as práticas políticas de clientelismo, de longa 

tradição na cultura política brasileira, que envolvem os moradores e principalmente lideranças, 

além da mudança do perfil dessa população, em relação ao caráter de maior mobilização nos 

anos 1980, trazem hoje uma dificuldade de aposta nos resultados da atuação política em um 

conselho municipal de habitação, por exemplo. Como resume Feltran (2010: 203), sobre a 

trajetória dos movimentos de luta por direitos humanos, que se aplica à analise aqui sobre os 

movimentos populares por moradia: 
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“... se o lócus de atuação dessas ações coletivas permaneceu o mesmo desde os anos 

1970, o sentido da mediação que desempenham modificou-se radicalmente, desde então. 

Ao menos duas linhas de transformações, associadas, sintetizam essa mudança. De um 

lado, a da transição do regime político dos anos 1980, que nos anos 1990 inseriu 

subalternamente os movimentos sociais das periferias na política institucional; e, de outro, a 

transformação expressiva no perfil da população dessas periferias nas últimas décadas, que 

questionou a capacidade representativa daqueles atores” (FELTRAN, 2010: 203; grifo 

nosso. 

Porém, como se observou na fala dos conselheiros, a participação no Conselho Municipal de 

Habitação se configura, ainda, como um imprescindível espaço de mobilização social (como visto 

nas pré-conferências de habitação, em 2009) e de controle social sobre a política de habitação, 

visando garantir investimentos públicos que promovam o direito à moradia digna. Portanto, 

apresenta-se como estratégico a consolidação do conselho como agente do sistema municipal de 

habitação, tal qual é identificado nas propostas de ação do Plano Nacional de Habitação para as 

condições institucionais da política municipal de habitação:  

 

 “é necessário estimular que [os municípios] apóiem o bom funcionamento dos conselhos 

gestores locais, não apenas provendo infra-estrutura organizacional para tal, mas também 

dando suporte à atuação dos conselheiros, por meio de processos de capacitação para 

tornar a sua atuação cada vez mais eficaz. Além disso, terão que cumprir e fazer cumprir as 

suas resoluções e deliberações, consolidando a sua atuação como mecanismo real de 

participação e cidadania” (MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA NACIONAL DE 

HABITAÇÃO, 2008: 81). 

Assim, recomendam-se algumas medidas estratégicas para a c onsolidação e 

aprimoramento do conselho municipal de habitação en quanto espaço de participação e 

controle social : 

 

� Garantir a representação e o princípio democrático de escolha de todos os segmentos 

da sociedade afetos à questão habitacional no Conselho Municipal de Habitação, com 

25% da composição, pelo menos, direcionada para os movimentos populares, conforme 

determina o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.252) e o Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social (Lei Federal 11.124);  
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� Criar rotinas de definição de pauta e de resoluções com deliberações sobre assuntos da 

política municipal de habitação; 

� Garantir infra-estrutura para o funcionamento do Conselho; e 

� Capacitar continuamente os conselheiros e prover assessoria técnica para a tomada de 

decisões. 

 

 

5. Oferta Habitacional e Promoção Imobiliária  

 

Conforme apontado pelo diagnóstico do Plano Metropolitano de HIS - PMHIS elaborado pela 

Emplasa, o mercado residencial legal da Região Metropolitana de Campinas - RMC, a partir dos 

anos 90, está fortemente influenciado pela produção de novos loteamentos e condomínios 

residenciais, para as faixas de rendas médias e altas, fora da mancha urbanizada. Em decorrência 

deste fator, há um aprofundamento da dispersão urbana e um conseqüente encarecimento da 

infra-estrutura. O mapa abaixo demonstra esta situação. Os grandes loteamentos e condomínios 

fechados da RMC situam-se na franja urbana e os vetores com maior incidência deste tipo de 

empreendimento são o leste e sul (Indaiatuba). 
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Figura 5.1 

Bairros Fechados na RMC até 2007 

 
Fonte: FREITAS, E. L. H. Loteamentos Fechados. Tese de doutorado FAU- USP- 2008. 

 

Este modelo de urbanização traz importante impacto para os objetivos da política habitacional, na 

medida em que o alto consumo de terra e conseqüente valorização generalizada nos vetores 

de interesse dos promotores de loteamentos  encarece as unidades produzidas para a baixa 

renda.  

 

Ao se comparar a área urbanizada do município com o aumento de área provocado pelos novos 

loteamentos aprovados nos últimos anos verificaremos, por exemplo, que a área urbanizada de 

Holambra mais do que dobrou no período 2000/2007 e em Paulínia houve um incremento de 

62,22%. 
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Verifica-se também que a maioria dos loteamentos promovidos na RMC nos últimos 10 anos 

constituiu-se de áreas completamente fechadas. Estes loteamentos fechados possuem área 

média que supera 250 mil m2 nos municípios de Monte Mor (643.401 m²), Itatiba (577.339 m²), 

Jaguariúna (491.378 m²), Campinas (348.143 m²), Engenheiro Coelho (305.131 m²) e Hortolândia 

(276.112 m²). 

 

Estudos apresentados pelo PMHIS, a partir da análise da relação entre a produção de lotes e o 

crescimento populacional no período 2000/2007, demonstram que não existe uma 

correspondência entre o aumento da oferta e o cresc imento da população . Em algumas 

cidades, os números parecem relativamente equilibrados (Campinas, Sumaré, Valinhos e 

Vinhedo). Em outras, os novos lotes superam em muito a necessidade real (Americana, 

Indaiatuba, Monte Mor e Nova Odessa); e em outros é inferior ao que se suporia necessário 

(Cosmópolis e Hortolândia). No caso de Campinas, embora seja equilibrada a relação entre lotes 

produzidos e necessidade de novos domicílios no período 2000/2007, muitos dos novos lotes 

produzidos não são acessíveis à população de baixa renda. . 

 

Tabela 5.1 

Necessidade de novos domicílios no período 2000/ 20 07 

Municípios 
Total de 

domicílios 
em 2000 (1) 

Necessidade de 
novos domicílios 

no período 
2000/2007(*) 

Lotes 
produzidos 

2000/2007 (2) 

Lotes novos/ 
domicílios 

existentes em 
2000 

Americana 52.441 4.739 17.431 33,2% 
Artur Nogueira 9.008 1.722 2.832 31,4% 
Campinas 283.141 20.417 22.369 7,9% 

Cosmópolis 12.321 2.557 1.223 9,9% 

Engenheiro Coelho 2.588 695 1.125 43,5% 
Holambra 1.868 492 966 51,7% 
Hortolândia 40.370 10.126 6.430 15,9% 

Indaiatuba 40.317 7.254 10.560 26,2% 
Itatiba 22.271 2.820 6.527 29,3% 
Jaguariúna 7.962 1.939 2.667 33,5% 

Monte Mor 9.869 1.449 6.947 70,4% 
Nova Odessa 11.771 994 3.854 32,7% 
Paulínia 13.768 5.818 7.577 55,0% 

Pedreira 9.668 805 379 3,9% 

Santa Bárbara d'Oeste 46.885 3.926 8.048 17,2% 
Santo Antônio de 
Posse 4.898 459 379 7,7% 

Sumaré 53.720 8.731 8.979 16,7% 
Valinhos 23.341 4.175 4.558 19,5% 

Vinhedo 12.803 2.771 2.469 19,3% 
Fontes: (1) IBGE,2000 (2) Barreiros, 2008 
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(*) dividiu-se o acréscimo populacional no período pelo número médio de habitantes por domicílio, em cada município 
Ao mesmo tempo, segundo dados do PLANHAB (2007) temos no município de Campinas mais 

de 35 mil imóveis vazios o que equivale a praticame nte duas vezes o déficit habitacional 

estimado pela Fundação João Pinheiro (2000) que é d e 18.761 domicílios.  Conforme explicita 

o referido estudo, o esvaziamento das áreas centrais e urbanizadas é, portanto, fruto dos 

investimentos que permitiram às empresas imobiliárias formar novas centralidades, ocupar 

terrenos distantes da malha urbanizada, esvaziando as áreas urbanizadas e centrais. 

 

Tabela 5.2 

Estimativas do déficit habitacional básico – 2000 m unicípios 

  
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP) com base no Censo 2000/IBGE. 

 

Ao mesmo tempo observa-se em Campinas, assim como na grande maioria dos municípios 

brasileiros, a existência de muitos vazios urbanos. Estudo elaborado pelo PMHIS levantou mais 

de 415 milhões de m2 de terras vazias, o que representa 27,9% de todo o perímetro urbano da 

RMC. Só em Campinas 34.641.418,00m2 de áreas urbanas vazias foram identificadas42, o que 

representa 8,88% do total da área urbana do município. 

 

                                                 
 
 
42 O estudo foi realizado a partir da fotointerpretação do levantamento realizado pela EMPLASA em 2007 e considerou 
apenas áreas superiores a 10mil metros quadrados.  
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Podemos dizer que a existência de um grande número de terrenos vazios no interior do perímetro 

urbano pode ser considerada uma vantagem, pois representa um grande potencial fundiário que 

supera e muito a necessidade de terra urbanizada para a construção de empreendimentos 

habitacionais de interesse social. Se metade destes imóveis vazios fossem destinados a HIS (com 

cotas de 125m2) seria possível empreender mais de 1,6 milhão de unidades ou o equivalente a 36 

vezes o déficit habitacional apresentado pela FJP (PMHIS, 2009). O estudo do PMHIS conclui que 

há um desequilíbrio entre oferta de terras e sua vinculação à cadeia produtiva da habitação, para 

a qual seria necessário reverter tais processos especulativos, aplicando os instrumentos do 

Estatuto da Cidade, como por exemplo, o parcelamento e a edificação compulsória e/ou o 

estabelecimento de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). 

 

 

5.1 Promoção Privada de Habitação 

 

Na pesquisa de informações sobre a promoção privada de habitação em Campinas que fizemos 

para este plano de habitação procuramos compreender como se deu a produção de moradia 

pelos incorporadores e empreendedores nos últimos anos e quais foram, grosso modo, as 

parcelas populacionais atendidas por estas tipologias de promoção. Vamos também verificar 

como a oferta ou falta de oferta se reflete na demanda e no déficit habitacional estimado, assunto 

que será analisado mais a frente. Se em termos quantitativos, é difícil chegar a alguma conclusão 

sobre o que representa este atendimento ao longo dos anos, é possível, no entanto, identificar 

alguns comportamentos e tendências.  

 

Para que se possa analisar a produção imobiliária recente em Campinas, é preciso também 

comparar a produção local com a dos demais municípios que compõem a RMC. Apresentamos a 

seguir o quadro da promoção imobiliária recente da RMC (últimos dez anos), por município, 

contabilizando a área total loteada e o total de empreendimentos aprovados. A partir desta 

informação, fornecida pela EMPLASA (baseado em dados do GRAPOHAB43) pudemos identificar 

                                                 
 
 
43 Vale destacar que cabe ao GRAPROHAB, conforme Artigo 5º do Decreto Estadual nº. 52.053, de 13 de agosto de 
2007, analisar e deliberar somente sobre os seguintes projetos de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais 
urbanos a serem implantados: 
I - projetos de loteamentos para fins habitacionais; 
II - projetos de conjuntos habitacionais com abertura ou prolongamento de vias públicas existentes; 
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quantos empreendimentos, entre loteamentos e condomínios, foram destinados ao atendimento 

da população de baixa renda e, por fim, relacionamos aqueles financiados pelo programa Minha 

Casa, Minha Vida.   

 

Tabela 5.1.1 

Área Legalmente Loteada na RMC entre 2000 E 2010, p or Município 

MUNICÍPIO ÁREA (m 2) Total 
empreend. 

Empreend. 
de HIS 

Empreend. 
PMCMV 

Unidades 
Habitacio-

nais 

% de 
HIS * 

% de 
emp. 

PMCMV 

Área 
média 
bruta 
dos 

lotes 
(m2) 

Americana 10.587.588 55 11 1 20.641 20,00 1,82 513 
Artur 
Nogueira 2.185.625 15 1  2.959 6,67 0,00 739 

Campinas 17.919.070 87 18 7 27.492 20,68 8,05 652 
Cosmópolis 793.460 8 2 0 1.447 25,00 0,00 548 
Engenheiro 
Coelho 1.372.435 8 0 0 1.760 0,00 0,00 780 

Holambra 873.938 5 1 0 966 20,00 0,00 905 
Hortolândia 6.261.115 26 7 4 13.168 26,92 15,38 475 
Indaiatuba 9.274.603 59 5 0 16.196 8,47 0,00 573 
Itatiba 17.377.620 35 3 0 9.457 8,57 0,00 1.838 
Jaguariúna 3.829.753 24 3 2 5.329 12,50 8,33 719 
Monte Mor 4.570.793 11 3  7.366 27,27 0,00 621 
Nova 
Odessa 2.505.162 13 1 1 5.058 7,69 7,69 495 

Paulínia 6.247.507 24 1  8.791 4,17 0,00 711 
Pedreira 417.648 5 1  858 20,00 0,00 487 
Santa 
Bárbara 
D'Oeste 

5.313.446 22 4 2 8.854 18,18 9,09 600 

Santo 
Antônio de 
Posse  

172.203 1 0 0 379 0,00 0,00 454 

Sumaré 6.066.490 24 5 3 13.052 20,83 12,50 465 

                                                                                                                                                                  
 
 
III - projetos de desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais de 10 (dez) lotes não servidos por 
redes de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia e iluminação pública; 
IV - projetos de condomínios residenciais que se enquadrem em uma das seguintes situações: 
a) condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais), com mais de 200 unidades ou com área de terreno 
superior a 50.000,00m²; 
b) condomínios verticais, com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a 50.000,00m², que não sejam 
servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia e iluminação pública; 
c) condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais) localizados em área especialmente protegidas 
pela legislação ambiental com área de terreno igual ou superior a 10.000,00m². 
Parágrafo único - Os projetos não enquadrados nas hipóteses previstas neste artigo deverão, do mesmo modo, atender 
às disposições da legislação vigente, facultando-se ao interessado requerer a apreciação e aprovação por parte do 
GRAPROHAB.” 
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MUNICÍPIO ÁREA (m 2) Total 
empreend. 

Empreend. 
de HIS 

Empreend. 
PMCMV 

Unidades 
Habitacio-

nais 

% de 
HIS * 

% de 
emp. 

PMCMV 

Área 
média 
bruta 
dos 

lotes 
(m2) 

Valinhos 4.852.591 58 5 0 7.146 8,62 0,00 679 
Vinhedo 2.802.455 29 4 0 3.523 13,79 0,00 795 
 RMC 103.423.503 509 69 20 154.442 13,56 3,93 670 

Nota:* Consideramos HIS os empreendimentos da CDHU e COHAB,  empreendimentos privados sendo ou não do 

Programa Minha Casa, Minha Vida (a partir da identificação constante na relação de empreendimentos fornecida 

pela Emplasa) 

Fonte: Dados elaborados pela DEMACAMP a partir da relação de empreendimentos aprovados fornecida pelo 

GRAPROHAB, dezembro de 2010. 

 

A análise da tabela anterior revela que: 

 

� Campinas foi o município que apresentou maior volume total de área loteada, 

equivalente a 17.919.070m2 situados em 87 empreendimentos, entre condomínios e 

loteamentos. Dos 87 empreendimentos, 18 são de interesse social o que representa 

20,68% do total de empreendimentos. Dos 18, 7 são empreendimentos financiados com 

recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida e foram recentemente aprovados pelo 

GRAPROHAB (ano de 2010). 

 

� Sobre a relação entre o total de área loteada e o numero de lotes produzidos, podemos 

dizer que Itatiba apresenta o maior número, atingindo 1838m2 de área média por 

unidade habitacional. Em seguida temos Holambra com 905m2 e Vinhedo com 795 m2.  

 

� Monte Mor é o município da RMC que apresentou percentualmente o maior número de 

loteamentos de HIS, chegando a representar 27,27% do total de empreendimentos. Em 

seguida temos Hortolândia (26,92%) e Cosmópolis (25%). Em Campinas os 

empreendimentos de HIS representam 13,79% do total de loteamentos e condomínios 

produzidos nos últimos 10 anos. 

 

� Em relação aos empreendimentos do programa MCMV, Campinas é o município com o 

maior número de empreendimentos aprovados (7), que representam 8,05% do total de 

empreendimentos aprovados nos últimos dez anos no município, enquanto que, em 

Hortolândia, os 4 empreendimentos do PMCMV representam 15,38% do total de 26 

loteamentos e condomínios aprovados. 
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É possível concluir que há uma mudança importante no quadro da produção de empreendimentos 

de interesse social com a instituição do PMCMV. A partir do lançamento do programa, a 

participação da iniciativa privada cresce substancialmente, em alguns casos superando em 

apenas um ano toda a produção de HIS dos dez anos anteriores. Se no passado eram as 

COHABs, as prefeituras e a CDHU os principais agentes promotores de HIS, a partir de 2010 é a 

iniciativa privada que assume a liderança em número de unidades produzidas. 

 

 

5.1.1 Campinas 

 

Com relação à produção formal de unidades habitacionais no município de Campinas, temos o 

seguinte quadro distribuído por macrozona: 

 

Tabela 5.1.1.1 

Área Legalmente Loteada em Campinas entre 2000 E 20 10, por Macrozona 

Macrozona Área total loteada Nº de lotes Nº de 
empreendimentos  

Área média bruta 
dos lotes (m²)  1 1.435.352 736 6 1.950,21 

2 1.039.123 481 2 2.160,34 
3 1.924.338 2.679 9 718,30 
4 7.903.743 12.436 43 635,55 
5 2.396.113 6.227 13 384,79 
8 2.044.463 1.481 8 1.380,46 
9 1.071.546 3.016 4 355,29 

Fonte: Dados elaborados pela DEMACAMP a partir da relação de empreendimentos aprovados  fornecida pelo 

GRAPOHAB, dezembro de 2010. 

 

Foi na Macrozona 4 onde se observou o maior número de empreendimentos (43) nos últimos dez 

anos, ocupando 7.903.743 de metros quadrados. Produziu-se nesta macrozona o equivalente a 

12.436 lotes. Em segundo lugar, em relação ao número de lotes produzido temos a Macrozona 5 

com 6.227 lotes produzidos no período. Se na macrozona 5 foram produzidos 6.227 lotes em 

2.396.113m², na Macrozona 8, em quantidade equivalente de terra foram abertos apenas 1.481 

lotes.  

 

Percebe-se que a área média bruta do lote varia muito entre regiões da cidade, variando de 

355,29m2 até 2.160,34m2 por unidade habitacional o que confirma a afirmação feita por Gualtieri  
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(2001) quanto a separação entre classes sociais determinada pelo zoneamento da lei 6031/8844. 

Nas macrozonas 6 e 7, por outro lado, não houve produção legal de lotes pois a primeira situa-se 

em zona rural e a segunda encontra-se no entorno de Viracopos, com restrições aeroportuárias. 

Vale destacar que isto não significa que não houve adensamento e crescimento populacional nas 

macrozonas 6 e 7. O crescimento ocorrido na macrozona 7 aconteceu à margem da legislação 

urbanística, em loteamentos clandestinos e favelas que se avolumaram no entorno do aeroporto 

de Viracopos. 

 

A partir da análise do mapa a seguir é possível verificar que os loteamentos e condomínios 

fechados situam-se prioritariamente nas macrozonas 1, 8, 3 e 4. Proporcionalmente à área urbana 

total de cada macrozona, podemos dizer que é nas macrozonas 1 e 8 que se dá a maior 

expressão deste tipo de ocupação. Na Macrozona 4, por sua vez, as regiões de maior 

concentração de bairros fechados são facilmente identificadas: Região do Gramado (leste) e 

entorno do Shopping Parque Dom Pedro (norte). 

 

O mapa demonstra que até 1950 a ocupação urbana em Campinas restringe-se a Macrozona 04. 

É na década de 1950 que se dá a grande expansão no sentido Sudoeste (MZ 05) e Sul (MZ 07). 

Na década de 1980 há um crescimento da área ocupada concentrado na Macrozona 05 e 07 

sendo que entre 1990 e 2005 a urbanização dispersa nas franjas urbanas começa a predominar 

no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
44 Vide capítulo “Marcos Legais e Regulatórios”, neste Diagnóstico. 
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Figura 5.1.1.1 

Loteamentos Aprovados em Campinas 

 

Fonte: Plano Diretor de Campinas, 2006 

 

É interessante observar que, tal como afirma o Caderno de Subsídios do Plano Diretor de 

Campinas (2006), a própria Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB "também 

funcionou como forte indutora de crescimento desta mancha urbana, na medida em que para 

solucionar a demanda por habitações populares passa a estocar áreas de uso rural e sem infra-

estrutura nesta época, as quais se apresentavam mais vantajosas devido aos seus respectivos 

preços”.  

 

O intenso processo de periferização experimentado marcou profundamente o perfil da 

aglomeração, provocando graves conseqüências urbanas e sociais, como a deterioração do sítio 

natural e da qualidade do meio ambiente, o desajuste das redes de infra-estrutura urbana, o 

agravamento dos problemas sociais da periferia e a constituição de espaços segregados 

destinados exclusivamente à população de baixa renda. Além disso, algumas intervenções 
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tiveram um papel de valorização das terras intermediárias em função de que, para atender à 

demanda por infra-estrutura nessas áreas periféricas, o poder público era obrigado a estendê-las, 

beneficiando as áreas que eram atravessadas pelos mesmos.” (Plano Diretor de Campinas, 

2006). 

 

A ocupação da Macrozona 08 é recente e só na década de 2000 é que vai se tornando local 

privilegiado do setor imobiliário com a instalação de grandes equipamentos de comércio e 

serviços de âmbito regional, bem como se dá a implantação de muitos loteamentos fechados nas 

margens das Rodovias Dom Pedro I e Campinas-Mogi Mirim. 

 

Segue abaixo a relação completa dos empreendimentos aprovados em Campinas pelo 

GRAPROHAB entre 2000 e novembro de 2010.  
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Quadro 5.1.1.1 

Relação de Empreendimentos: Condomínios e Loteament os Aprovados pelo Graprohab em Campinas entre 2000 e 2010 

PROT LOCALIZAÇÃO NOME/TIPO DO EMPREENDIMENTO ÁREA (M 2) Nº_UNID Nº_CERTIF OBSERVAÇÃO 

3458 AVENIDA JOSÉ CHRISTOVÃO 
GONÇALVES LOTEAMENTO "RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA" 121.784,68 405 291 / 2000   

3490 RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 70 - 
JARDIM SÃO VITOR 

LOTEAMENTO "NOVA BANDEIRANTE 
RESIDENCIAL" 200.871,42 749 400 / 2000 

GLEBA 114 
QUARTEIRÃO 
30.028HIS 

3992 BAIRRO CAMPO REDONDO LOTEAMENTO "JARDIM OURO PRETO" 193.026,00 543 287 / 2000  HIS 
4016 CHÁCARA EGLANTINA - GLEBA 28 LOTEAMENTO "CHÁCARA PRADO" 235.840,00 278 185 / 2000   
4050 RUA MARIA GIANOTTI LOVATO LOTEAMENTO "VERDES MARES" 50.148,92 4 309 / 2000   

4107 ESTRADA MUNICIPAL CAMPINAS 
FRIBURGO - SÍTIO SÃO JOSÉ LOTEAMENTO "RESIDENCIAL SÃO JOSÉ" 194.200,00 750 274 / 2000 COHAB/CAMPINA 

HISS 
4222 FAZENDA SANTA GENEBRA LOTEAMENTO "VILA ESPERANÇA" 391.188,32 1.169 346 / 2000 PREFEITURAHIS 
4312 ESTRADA MUNICIPAL SETE QUEDAS LOTEAMENTO "MORADA DAS BANDEIRAS" 75.417,00 6 160 / 2001   

4340 ESTRADA MUNICIPAL SANTA CLARA LOTEAMENTO "CONJ. HABITACIONAL CAMPINAS 
H" 

48.647,97 4 005 / 2001 CDHUHIS 

4528 ESTRADA DA RHODIA (CAM 155) LOTEAMENTO "TERRAS DO BARÃO" 270.202,50 683 082 / 2001   

5130 
GLEBA 174 QT.30.028 - 
DESMEMBRAMENTO FAZ.PEDRA 
BRANCA 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL "PARQUE 
ELDORADO" 185.296,50 563 202 / 2002   

5189 LATERAL DIREITA EST.MUNICIPAL 
PLN 393 (PRÓXIMA À RHODIA) LOTEAMENTO "RESIDENCIAL PAINEIRAS" 368.283,05 478 027 / 2002 ÁREA LOTEANDA =  

317.600,69 M² 

5295 ESTRADA MUNICIPAL GLEBA 24 
QUARTEIRÃO 30.014 LOTEAMENTO "RESIDENCIAL ANHUMAS" 65.055,51 56 319 / 2003   

5573 GLEBA 52 - QUARTEIRÃO 30.027 - AV 
CAMUCIM - VIDA NOVA LOTEAMENTO "RESIDENCIAL PORTO SEGURO" 246.600,00 784 191 / 2003   

5610 GLB 4 - QT30.022 ENTRE JDS CARLOS 
LOURENÇO, TAMOIO E ITAYÚ LOTEAMENTO "PARQUE RESIDENCIAL CAIAPÓ" 81.630,25 187 027 / 2003   

5668 GLEBA 57 QUARTEIRÃO 30.007 
DISTRITO DE BARÃO GERALDO 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL ESTÂNCIA 
EUDÓXIA" 237.228,79 165 320 / 2003 DESMEMBRADA  

FAZ. EUDÓXIA 

5892 RODOVIA CAMPINAS-MOGI MIRIM KM 
116,5 - BAIRRO ANHUMAS 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL PARQUE DOS 
ROSEDÁS" 82.226,50 90 068 / 2003   

5896 GLEBA 1, DESM. FAZ. STO ANDRÉ - 
BAIRRO E ESTAÇÃO ANHUMAS 

LOTEAMENTO "ALPHAVILLE DOM PEDRO"  616.223,51 394 103 / 2004 
ESTRADA 
MUNICIPAL BOA 
ESPERANÇA 
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PROT LOCALIZAÇÃO NOME/TIPO DO EMPREENDIMENTO ÁREA (M 2) Nº_UNID Nº_CERTIF OBSERVAÇÃO 

5906 GLEBA 57 QUARTEIRÃO 30.012 SITIO 
MIRASSOL (ANTIGA GLEBA B) LOTEAMENTO "JARDIM MIRASSOL" 263.850,25 784 120 / 2004  HIS 

5971 GLEBA 54 - BAIRRO NOVO MARACANÃ LOTEAMENTO "RESIDENCIAL SERRA DOURADA" 207.355,33 634 506 / 2003 

EMPRESA 
NACIONAL DE 
HABITAÇÕES 
POPULARES (ENAHP 
HIS) 

6172 AVENIDA ANTÔNIO C. COUTO DE 
BARROS - DISTRITO DE SOUZAS LOTEAMENTO "PARQUE DAS ARAUCÁRIAS" 242.000,00 139 374 / 2003   

6205 GLEBA 32, QUARTEIRÃO 30.014, 
ANTIGA GLEBA 9 LOTEAMENTO "RESIDENCIAL JAGUARI" 287.031,49 109 106 / 2004 DESTACADA DA 

FAZENDA JATIBAIA 

6302 GLEBA 30, QT. 30.006 - ESTRADA 
MUNIC. CAMPINAS-PAULÍNIA 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL TERRAS DO 
ENGENHO" 

305.081,43 277 123 / 2006 
INTERLIGAÇÃO EST. 
DA RHODIA C/ PLN-
393 

6332 GLEBA 5, QUARTEIRÃO 30.001 - 
ANTIGA GLEBA "1A" LOTEAMENTO "BAIRRO SANTA PAULA" 969.018,00 411 173 / 2008 

DESTACADA DA 
FAZENDA MONTE 
D'ESTE 

6442 ESTRADA MUN. BARÃO GERALDO - 
GLEBA 52 - QUARTEIRÃO 30.007 

LOTEAMENTO "CONJUNTO RESIDENCIAL 
ARUANÃ" 130.577,85 109 167 / 2005 

COOPERATIVA 
HABITACIONAL 
ARUANÃ 

6595 EST MUNIC CAMPINAS/STA 
LÚCIA/FRIBURGO - CAMPO REDONDO LOTEAMENTO "RESIDENCIAL CAMPINA VERDE"  145.200,00 445 269 / 2005 GLEBA 42 - 

QUARTEIRÃO 30.027 

6639 GLEBA 31, QT 30.006 - ESTRADA 
MUNICIPAL CAMPINAS-PAULÍNIA LOTEAMENTO "RESIDENCIAL BARONESA" 463.833,87 690 124 / 2006 

SITUADA NA 
LATERAL DIREITA 
DA EST. MUNICIPAL 

6677 ENTRE JD CARLOS LOURENÇO X JD 
TAMOIO X JD ITAYÚ (GLEBA 04) LOTEAMENTO "PARQUE RESIDENCIAL CAIAPÓ" 81.630,25 28 334 / 2004 QUARTEIRÃO 30.022 

6691 GLEBA 8 (ANTIGA GLEBA "C1", "E1" E 
GLEBA "D") – MATÃO 

CONJUNTO HABITACIONAL "RESIDENCIAL 
OLÍMPIA" 

216.878,00 544 389 / 2004 

COHAB/CP 
(DESMEMBRADA DO 
SÍTIO DOS 
AMARAIS)HIS 

6730 GLEBA 96 - QUARTEIRÃO 30.022 - 
ANTIGA GLEBA A1A 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL VILLE SAINTE 
HÉLÈNE" 

417.083,82 299 524 / 2005 
DESTACADA DA 
FAZENDA SANTA 
HELENA 

6974 GLEBA 49 ANTIGA GLEBA SHANGRILÁ 
- DISTRITO BARÃO GERALDO LOTEAMENTO "RESIDENCIAL VITÓRIA ROPOLE" 96.800,00 191 292 / 2005 QUARTEIRÃO 30.012 

7320 AV PROJETADA 3 E AV PROJETADA 2 DESMEMBRAMENTO SEM DENOMINAÇÃO 51.556,35 6 390 / 2005 FRENTE P/ R SÃO 
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PROT LOCALIZAÇÃO NOME/TIPO DO EMPREENDIMENTO ÁREA (M 2) Nº_UNID Nº_CERTIF OBSERVAÇÃO 

- PARQUE PRADO (GLEBA 28D) MIGUEL ARCANJO 
(QUARTEIRÃO 
30.029) 

7321 RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, Nº 1730 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "PÁTIO DAS 
ALAMEDAS" 20.000,00 116 413 / 2005   

7346 GLEBA 43 QUARTEIRÃO 30.029 - 
FAZENDA SETE QUEDAS 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL SWISS PARK" 5.059.515,69 5.020 275 / 2005   

7507 RUA SALVADOR LOMBARDI NETO, Nº 
550 

CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL ILHAS 
INDONÉSIAS"  15.109,59 256 176 / 2006   

7508 RUA PATATIVA, Nº 210 CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL ILHAS 
GREGAS" 21.878,54 224 177 / 2006   

7528 AV. MARIA EMÍLIA ALVES DOS 
SANTOS DE ANGELIS, 143 

CONDOMÍNIO FECHADO "PARQUE PRADO" 6.313,00 52 416 / 2005   

7531 AV. MARIA EMÍLIA ALVES DOS 
SANTOS DE ANGELIS, 402 

CONDOMÍNIO FECHADO "PARNASO ECO 
RESIDENZA" 9.292,24 60 561 / 2005   

7613 RUA 13 S/Nº - BAIRRO PARQUE SÃO 
JORGE 

CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL PARQUE 
DA MATA I" 26.254,04 352 012 / 2006 GLEBA 14-A  

QUARTEIRÃO 30.019 

7614 RUA 16 S/Nº - BAIRRO PARQUE SÃO 
JORGE 

CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL PARQUE 
DA MATA II" 

33.754,87 416 013 / 2006 GLEBA 14 
QUARTEIRÃO 30.019 

7722 RUA JOÃO DUQUE, Nº 760 - PARQUE 
IMPERADOR LOTEAMENTO "ECO VILLAGE" 33.114,68 38 097 / 2006   

7799 AVENIDA DAS ANDORINHAS Nº 477 - 
JARDIM ITATIAIA 

CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL JOSÉ 
EUSÉBIO CABRAL" 23.972,60 336 146 / 2006 REGULARIZAÇÃO 

7832 GLEBA 13 A - QUARTEIRÃO 30.007 
RODOVIA SP-340 KM 117,5 LOTEAMENTO "PARQUE DAS QUARESMEIRAS" 133.998,44 112 319 / 2006   

7878 AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COUTO 
DE BARROS - VILA SONIA LOTEAMENTO "SANTA ANA DO ATIBAIA" 168.873,37 9 420 / 2007   

7977 RUA HEITOR PENTEADO Nº 700 - 
JOAQUIM EGÍDIO 

CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL QUINTAS 
DOS JATOBÁS" 41.707,10 20 432 / 2006 GLEBA 16 - 

QUARTEIRÃO 30.023 

7985 AV.Mª EMÍLIA ALVES DOS SANTOS DE 
ANGELIS, Nº 324 

CONDOMÍNIO FECHADO "CLUBE HOUSE 
PARQUE PRADO" 14.800,00 124 232 / 2006   

8013 GLEBA 21A - QUARTEIRÃO 30.022 - 
VILA OROZINHO MAIA 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL PARQUE DOS 
MANCÁS" 12.000,00 28 243 / 2006   

8025 AVENIDA DR.CARLOS GRIMALDI Nº 
350 

CONDOMÍNIO FECHADO "GALERIA BOULEVARD - 
CONDOMÍNIO 1" 14.916,71 28 256 / 2006   

8026 AV.DR.JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO 
NOGUEIRA Nº 105 

CONDOMÍNIO FECHADO "GALERIA BOULEVARD - 
CONDOMÍNIO 2" 14.995,27 81 257 / 2006   
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PROT LOCALIZAÇÃO NOME/TIPO DO EMPREENDIMENTO ÁREA (M 2) Nº_UNID Nº_CERTIF OBSERVAÇÃO 

8027 AV.DR.JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO 
NOGUEIRA Nº 225 

CONDOMÍNIO FECHADO "GALERIA BOULEVARD - 
CONDOMÍNIO 3" 14.996,74 68 258 / 2006   

8028 AV.DR.JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO 
NOGUEIRA Nº 355 

CONDOMÍNIO FECHADO "GALERIA BOULEVARD - 
CONDOMÍNIO 4" 14.997,81 108 259 / 2006   

8029 AV.JOSÉ FRANCISCO BENTO HOMEM 
DE MELLO Nº 800 

CONDOMÍNIO FECHADO "GALERIA BOULEVARD - 
CONDOMÍNIO 5" 16.415,07 29 260 / 2006   

8044 GLEBA 57 - QUARTEIRÃO 30.020 - JD 
IPAUSSURAMA E JD ROSEIRA 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL PARQUE DA 
FAZENDA" 529.859,69 791 284 / 2006 

ENTRE AS 
AVS.JOHN 
B.DUNLOP E PRES. 
JUSC. KUBST 

8046 RUA BORTOLO MARTINS Nº 1335 - 
BAIRRO GUARÁ 

CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL 
PORTINARI" 33.415,34 46 425 / 2006   

8091 GLEBA 7 - QT. 30.011, CONT. DA RUA 
OTÁVIO VARANDA – PARY LOTEAMENTO "RESIDENCIAL CAMPO FLORIDO" 199.629,86 519 057 / 2007  HIS 

8100 GLEBA 56 - QUARTEIRÃO 30.020 / 
ROD. ANHANGUERA, KM 96 LOTEAMENTO 'RESIDENCIAL JARDIM IRENE" 86.123,00 5 467 / 2006   

8248 AVENIDA BRUNORO DE GASPERI, Nº 
256 - CHÁCARA EGLANTINA 

CONDOMÍNIO FECHADO "ECOLIFE PARQUE 
PRADO" 7.944,20 100 471 / 2006   

8284 GLEBA 40 - QUARTEIRÃO 30.013 - 
ANTIGA GLEBA A3A 

LOTEAMENTO "RESIENCIAL VILLA BELLA D. 
PEDRO" 339.093,51 25 149 / 2009 

ENTRE PQ RURAL, 
FAZ STA CÂNDIDA, 
MANSÕES STO 
ANTÔNIO, PQ DAS 
FLORES, SHOPPING 
D. PEDRO E 
RODOVIA D. PEDRO 

8308 GLEBA 47 - QUARTEIRÃO 30.027 
(ANTIGA GL E) - SÍTIO STA CRUZ LOTEAMENTO RESIDENCIAL "DONA AMÉLIA" 103.900,00 346 323 / 2007   

8346 GLEBA 53 - QT 30.027 SÍTIO S.JOÃO 
DO BAIRRO CAMPO GRANDE  LOTEAMENTO "JARDIM BASSOLI" 315.444,78 796 317 / 2007  HIS 

8396 GLEBA 42, DESTACADA DO SÍTIO 
DONA AMÁLIA - QT. 30.013 LOTEAMENTO "PARQUE DAS SAPUCAIAS" 97.417,63 81 101 / 2007 RODOVIA SP-340 KM 

117 

8426 AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/ Nº - 
PARQUE DO PRADO 

LOTEAMENTO "COLINAS DO PRADO" 62.776,80 115 131 / 2007   

8441 CAMINHO 415, Nº 1.500 - GUARÁ - 
BARÃO GERALDO 

CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL VILLAGIO 
SIENA" 18.915,22 40 225 / 2007   

8496 RUA JACY TEIXEIRA DE CAMARGO Nº 
240 - JARDIM DO LAGO 

CONDOMÍNIO FECHADO "RESIDENCIAL 
PÁSSAROS E FLORES" 19.501,01 280 254 / 2007   
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PROT LOCALIZAÇÃO NOME/TIPO DO EMPREENDIMENTO ÁREA (M 2) Nº_UNID Nº_CERTIF OBSERVAÇÃO 

8597 GLEBA 16 - QUARTEIRÃO 30020 SÍTIO 
BONFIM - CAMPO GRANDE LOTEAMENTO " JARDIM IBIRAPUERA" 290.529,75 471 086 / 2008 

ENTRE AS 
AVS.JOHN 
B.DUNLOP, PUC-
CAMPUS II, GLEBA 
16A E JD LONDRES 

8635 RUA SÃO MIGUEL ARCANJO Nº 1797 - 
PARQUE PRADO CONDOMÍNIO FECHADO "CARMEL" 14.800,41 56 350 / 2007   

8664 AVENIDA BRUNORO DE GASPERI S/Nº 
- CHÁCARA EGLANTINA CONDOMÍNIO FECHADO SEM DENOMINAÇÃO 14.799,59 132 407 / 2007   

8666 R.Dª.EGLANTINA P.DA SILVA PRADO X 
AV. Mª EMÍLIA ANGELIS CONDOMÍNIO FECHADO "ILLE DA SAINT MARTIN" 6.197,94 44 419 / 2007 

CHÁCARA 
EGLANTINA / 
PARQUE PRADO 

8667 AVENIDA WASHINGTON LUIS, GLEBA 
28M - PARQUE DO PRADO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "MAISON RENOIR" 8.620,32 120 372 / 2007   

8683 AVENIDA WASHINGTON LUIS Nº 2600 - 
PARQUE PRADO CONDOMÍNIO FECHADO "VILLAGE RUGENDAS" 10.500,00 128 382 / 2007 CHÁCARA 

EGLANTINA 

8684 AV. Mª EMÍLIA ALVES DOS SANTOS DE 
ANGELIS Nº 121 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL "ILE DE SAINT 
LOUIS" 12.800,00 128 442 / 2007   

8686 AVENIDA WASHINGTON LUÍS Nº 2700 CONDOMÍNIO FECHADO "VILLAGE DEBRET" 15.418,83 192 383 / 2007   

8687 GLEBA 24-A QUARTEIRÃO 30013 - 
FAZENDA ANHUMAS LOTEAMENTO "VILA DOS PLÁTANOS" 132.226,50 98 030 / 2008   

8711 AV. Mª EMÍLIA ALVES DOS SANTOS DE 
ANGELIS Nº 520 CONDOMÍNIO FECHADO "VILLAGE MONET" 14.799,63 180 417 / 2007 

CHÁCARA 
EGLANTINA / 
PARQUE PRADO 

8738 GLEBA 27 QUARTEIRÃO 30014 - SÍTIO 
BELA VISTA 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL JATIBELA" 278.656,24 160 035 / 2008   

8833 FAZENDA PIRAMBÓIA (DA GLEBA Nº 1) LOTEAMENTO "MONT BLANC RESIDENCE" 475.561,68 262 017 / 2008   
8930 RUA PAULO CORREA VIANA DESMEMBRAMENTO "GLEBA 28H1" 20.000,00 2 175 / 2008   

9092 GLEBA 33 SÍTIO SÃO SEBASTIÃO QT. 
30.027 - CAMPO REDONDO LOTEAMENTO "RESIDENCIAL FLÁVIA" 96.447,62 336 326 / 2008   

9121 GL 17 - QT 30.008 - ANTIGA GLEBA D-1 
FAZENDA SANTA MARIA LOTEAMENTO "PARQUE DOS ALECRINS" 473.694,00 406 097 / 2009   

9580 AV ENG LUIZ ANTÔNIO LALONI NO 790 
- FAZENDA MONTE D'ESTE LOTEAMENTO "RESIDENCIAL GHEPHEN" 70.105,45 70 237 / 2010 GLEBA 17-A 

QUARTEIRÃO 30.007 

9654 LOTE 1A, QUADRA 98, QUARTEIRÃO 
4522 - JD CAMPO GRANDE LOTEAMENTO "RESIDENCIAL SÍRIUS" 234.312,84 15 346 / 2009 MCMV 

HIS 
9688 GL. 68 QT. 30.027 ENTRE PQ. D. LOTEAMENTO "RESIDENCIAL CITTÁ DI FIRENZI" 356.887,00 671 027 / 2010 MCMV 
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PROT LOCALIZAÇÃO NOME/TIPO DO EMPREENDIMENTO ÁREA (M 2) Nº_UNID Nº_CERTIF OBSERVAÇÃO 

PEDRO II, FAZ. LAGOA SERENA HIS 
9714 RUA SEBASTIÃO LÁZARO DA SILVA COND. "RESIDENCIAL PARQUE DA MATA V" 39.449,39 420 180 / 2010 MCMVHIS 

9715 RUA SEIS CONDOMÍNIO "RESIDENCIAL PARQUE DA MATA 
VI" 66.014,95 600 181 / 2010 MCMVHIS 

9761 GLEBA 42 - PARQUE JAMBEIRO - 
PARQUE DA FIGUEIRA 

LOTEAMENTO "RESIDENCIAL GOLD CHINA" 195.299,10 14 083 / 2010 MCMVHIS 

9940 RUA JÚLIO TIM NO 600, LOTE 15 B - 
JARDIM IPAUSSURAMA 

CONDOMÍNIO "RESIDENCIAL VARANDAS 
CAMPINAS" 8.942,25 112 253 / 2010 MCMVHIS 

10192 AVENIDA WASHINGTON LUIS Nº 1718 - 
PARQUE PRADO CONDOMÍNIO "ROSSI IDEAL ÁGUA DOCE" 30.311,97 280 306 / 2010 MCMVHIS 

TOTAL    17.919.069,82 
M2 

27.492  
LOTES 

  

Fonte: EMPLASA, novembro 2010. 
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Baseado em dados obtidos nas páginas da internet das empresas incorporadoras Rossi e MRV, o 

PMHIS-RMC analisou a oferta de novas unidades incorporadas pelo setor privado em toda a RMC 

em fevereiro de 2009. Conforme a tabela abaixo, podemos dizer que em Campinas e Americana 

as unidades com preço inferior a 150 mil reais correspondiam a menos da metade das oferecidas, 

as unidades com preços entre R$50 e 75mil tem apenas um dormitório e as de dois dormitórios 

custam até R$ 100mil. 

 

Tabela 5.1.1.2 

Ofertas de unidades residenciais novas nos municípi os da RMC em fevereiro/2009 

Municípios 

Rossi Incorporadora MRV Incorporadora 
TOTAL de 
unidades 

Total de 
unidades com 
preço até R$ 

150 mil 
Total de 

unidades 

Unidades com 
preço até R$ 

150 mil 

Total de 
unidades 

Unidades com 
preço até R$ 

150 mil 

Campinas 413 35 2641 1388 4504 1467 

Americana 0 0 1376 872 1376 624 

Sumaré 546 546 0 0 546 546 

Indaiatuba 0 0 448 448 448 448 

Paulínia 0 0 224 112 224 112 

Hortolândia 82 82 0 0 82 82 

Santa 
Bárbara 
d’Oeste 

0 0 48 48 48 48 

TOTAL 1041 663 4737 2458 5983 3165 

Fontes: Site MRV: http://loja.mrv.com.br/ 

Site Rossi: http://www.rossiresidencial.com.br/ 

 

A HM Engenharia trabalha com empreendimentos mais populares e concluiu ou está construindo 

5.894 unidades desde 2004. Destas, 2.520 foram para o Programa de Arrendamento Residencial - 

PAR (valores entre R$ 28.717 e R$ 38.925); 117 unidades para a COHAB Bandeirantes e as 

3.061 restantes foram financiadas pela Caixa Econômica Federal, sendo 942 em Crédito 

Associativo e 2.315 mediante linhas de financiamento à produção. O valor médio dessas unidades 

(casas ou apartamentos) é de R$ 71.681,00. A partir do lançamento do Programa Minha Casa, 

Minha Vida a HM Engenharia intensifica e amplia o número de unidades habitacionais de 

interesse social no município de Campinas e na região. 

 

Concluímos, então, baseados nas informações obtidas, que na RMC o setor imobiliário embora 

tenha produzido um grande número de lotes residenciais, restringiu-se às faixas de maior renda. 

O estudo do PMHIS concluiu também que a produção de mercado na forma de loteamentos, 
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fechados ou não, provoca um consumo exagerado de terra. Essa demanda determina a elevação 

do preço da terra bruta, tornando as localizações vizinhas demasiado caras para 

empreendimentos mais baratos (HIS e média renda). Assim, podemos afirmar que a forma de 

utilização do espaço pelos loteamentos dificulta o atendimento às camadas mais pobres e mesmo 

a ampliação do mercado para faixas de renda média baixa.  

 

É possível concluir também que, dada a pequena oferta de novas unidades habitacionais de 

interesse social em Campinas até 2009 e a dificuldade para obtenção e compra de terrenos em 

razão da elevação dos preços, ocorreu nos últimos anos um adensamento nos assentamentos 

populares e irregulares, aumento da precariedade e do número de moradias em situação de risco. 

 

Para estancar este processo de precarização da habitação social será necessário a 

implementação de medidas mais incisivas para o estabelecimento de uma política fundiária 

voltada a garantir a localização urbana adequada para todos os segmentos da população através 

do controle sobre a abertura de loteamentos na zona rural e o estimulo à utilização dos vazios 

urbanos com a regulamentação das ZEIS associada a outros instrumentos de indução que sejam 

necessários. 

 

 

5.1.2 Produção Privada de HIS e o Programa Minha Ca sa, Minha Vida  

 

A partir de 2009 com a criação do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida há uma grande 

transformação no panorama da produção habitacional de interesse social no Brasil. O Programa 

Minha Casa, Minha Vida introduz a iniciativa privada como principal agente promotor e amplia 

radicalmente a escala dos investimentos e número de unidades produzidas.  

 

Para entendermos com clareza o momento atual da produção privada de HIS e o impacto do 

Programa MCMV utilizaremos como subsídio a pesquisa qualitativa contratada pela EMPLASA 

junto aos agentes do mercado imobiliário nas três regiões metropolitanas do Estado de São 

Paulo45.  A pesquisa envolveu representante dos diferentes segmentos - administração pública, 

                                                 
 
 
45 Esta pesquisa foi realizada pela empresa Contacto Consultores em 2009.  
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imobiliárias, agentes financeiros - tentando verificar riscos e oportunidades para o mercado 

participar de empreendimentos de interesse social. 

 

A pesquisa identificou que os principais fatores de risco de empreendimentos destinados à HIS 

são: a inadimplência, a ameaça da negociação informal (c ontrato de gaveta), os problemas 

de administração condominial, as invasões e o retor no do mutuário para a favela de 

origem, gerados pela localização inadequada dos emp reendimentos, geralmente com difícil 

acesso ao mercado de trabalho.   

 

Foram também listados: a documentação irregular de terrenos, a burocracia e morosidade na 

aprovação dos projetos, o custo da construção muito “justo”, sem margens para correções, e os 

terrenos raros e caros. 

 

Segundo os entrevistados, para que o mercado privado venha a atuar para a baixa renda será 

necessária a entrada de recursos subsidiados e a diminuição de riscos (gerados quando a 

comercialização é feita direto ao beneficiário final). O comprador deverá ser o governo e o 

pagamento à vista e as prefeituras deverão dar prioridade na aprovação de projetos de HIS.  

 

O segmento do setor imobiliário assinalou também que prefere trabalhar com imóveis novos, “cuja 

produção em larga escala é mais simples”.  

 

O setor aponta grandes avanços trazidos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, quais sejam: 

 

� A existência de recursos subsidiados; 

� O aumento no mercado consumidor incluindo famílias com renda entre 0 a 3 salários 

mínimos; 

� Redução significativa dos juros; 

� Eliminação das despesas tributárias e de registro; 

� A previsão de recursos específicos para tratamento de questões sociais. 

 

Os aspectos negativos citados são: 
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� A centralização em um único agente financeiro – Caixa Econômica Federal (CEF) –, que 

apresenta excesso de rigidez, burocracia, morosidade e incapacidade para atender à 

demanda;  

� Ausência de áreas (terrenos);  

� Dificuldades na gestão condominial;  

� Degradação do empreendimento ;  

� Risco do imóvel financiado ser revendido. 

 

Destacou-se também a importância do fundo garantidor e da doação de terrenos públicos para 

viabilizar a incorporação de empreendimentos para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. 

O desenvolvimento tecnológico foi pautado como fundamental para melhorar e otimizar o 

processo construtivo e baixar o custo da construção. 

 

Ao final o estudo tece algumas recomendações como: 

 

� Quebrar o paradigma da localização periférica dos e mpreendimentos para baixa 

renda  introduzindo as ZEIS como forma de impedir a expulsão das famílias de baixa 

renda para as periferias das cidades; 

� Quebrar o paradigma das novas construções aprimorando e desburocratizando a 

legislação e os procedimentos para requalificação de imóveis;  

� Quebrar o paradigma do não pagamento da prestação ; 

� Quebrar o paradigma da posse do imóvel enfrentando a necessidade de mobilidade 

do trabalhador em função do mercado de trabalho. A vinculação do morador com a 

posse de um imóvel (e sua localização estanque) torna a qualidade de vida do 

trabalhador muito ruim, devido ao longo tempo gasto no transporte, ausência de serviços 

básicos e exposição a situações de risco de vida. 

 

Ao final o estudo conclui que: “o programa federal “Minha Casa Minha Vida tem-se mostrado um 

grande sucesso perante o empresariado do setor imobiliário, que vem procurando se aparelhar 

para atender o segmento beneficiado, embora ainda focado nos sub-segmentos mais elevados. 

Não se espera, por ora, que haja solução de mercado para os níveis mais baixos do programa 

(abaixo de três salários mínimos de renda familiar), dados os riscos percebidos e o pouco 

conhecimento desse público-alvo. Contudo, pode-se afirmar que potencialmente há parte do 

empresariado disposto a buscar parcerias com o setor público”.(EMPLASA,2009) 
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5.1.3 Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV  

 

Gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, o 

Programa Minha Casa, Minha Vida possui sete modalidades direcionadas a diferentes faixas de 

renda, que operam a partir de diversas fontes de recursos. 

 

Com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, a linha programática “Imóvel na 

Planta” consiste na aquisição de unidades habitacionais ainda não construídas a serem adquiridas 

por famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.395,00 através de venda com parcelamento. 

Esta modalidade abrange apenas capitais, regiões metropolitanas e municípios com população 

acima de 50 mil habitantes. 

 

Já os recursos do FGTS e do Fundo Garantidor da Habitação são destinados ao financiamento às 

empresas da construção civil do mercado imobiliário para a produção de habitação popular para 

famílias com renda mensal de até R$ 4.900,00. A execução das obras dos empreendimento do 

Programa é realizada por Construtora contratada pela CAIXA, que se responsabiliza pela entrega 

dos imóveis concluídos e legalizados. Há também o financiamento de infraestrutura, interna e/ou 

externa, para produção de empreendimentos habitacionais populares, no amparo do Programa 

MCMV, que é operacionalizado com recursos do BNDES sob a linha de Crédito Corporativo. 

Estas modalidades abrangem todos os municípios brasileiros. 

 

Para municípios com população até 50 mil habitantes, o programa realiza a oferta de recursos 

orçamentários por meio de leilão aos Agentes ou Instituições Financeiras do Sistema Financeiro 

de Habitação, os quais operarão os recursos junto às Prefeituras Municipais. Ainda no âmbito do 

Minha Casa, Minha Vida, o Programa Habitacional Popular Entidades opera investimentos que 

subsidiam financiamento habitacional às famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00, 

organizadas coletivamente por Entidade Organizadora, por meio de recursos provenientes do 

Orçamento Geral da União – OGU, aportados ao Fundo de Desenvolvimento Social – FDS. O 

programa atende 03 (três) modalidades: aquisição de lote urbanizado e construção de unidades 

habitacionais; construção de unidades habitacionais; e aquisição de material de construção para 

reforma ou ampliação. 

 

O Programa compreende ainda a modalidade de habitação rural, que opera com recursos do 

Orçamento Geral da União – OGU e que consiste na concessão de subsídios a agricultores 
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familiares para aquisição de material de construção para produção de unidades habitacionais em 

área rural. As famílias a serem beneficiadas devem possuir renda anual bruta de até R$ 

10.000,00. 

 

Para as modalidades imóvel na planta e construção de unidades habitacionais, o número de 

unidades habitacionais por empreendimento é estabelecido em função da área e do projeto. Para 

a população com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos (SM), as unidades habitacionais 

podem ser casas térreas ou apartamentos, sendo as áreas mínimas por tipologia assim 

estabelecidas: 

 

� Casa térrea: área útil mínima de 32 m², 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de 

serviço; 

� Apartamentos: área útil mínima de 37 m², 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de 

serviço. 

 

Os valores máximos das unidades habitacionais são dispostos na Portaria nº 93/2010 do 

Ministério das Cidades e estabelecidos de acordo com a localidade e em função das tipologias. 

Municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes são atendidos em função do déficit 

habitacional.  

 

Para as famílias com renda até 03 (três) salários mínimos, as unidades habitacionais são 

vendidas com as seguintes condições:  

 

� Subsídio integral com isenção do seguro; 

� Prestação de até 10% da renda, por 10 anos, com prestação mínima de R$ 50 por mês. 

 

Em Campinas, a Lei Municipal 13.580/2009 estabeleceu incentivos fiscais para os 

empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida voltados ao atendimento de famílias com 

renda de 0 a 3 SM (ver detalhamento da lei no próximo capítulo). 

 

Com base nos dados apresentados pela Prefeitura Municipal de Campinas  é fácil concluir que o 

Programa Minha Casa, Minha Vida provocou o efeito pretendido de fortalecer o interesse da 

iniciativa privada para atuar em projetos habitacionais voltados para as classes de baixa renda. Os 

dados abaixo apresentados demonstram que houve aumento do número de empreendimentos e o 
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conseqüente aumento do número de unidades oferecidas para as faixas de renda de 0 a 3 e 3 a 6 

salários mínimos. 

 

Devemos dizer que por serem menos lucrativos, os empreendimentos destinados a famílias com 

renda até 3 SM não apareceram no primeiro momento. Foi preciso um intenso processo de gestão 

política e administrativa do executivo municipal para comprometer os empreendedores também 

com estas famílias menos favorecidas.  

Até setembro de 2010, cinco empreendimentos já haviam sido aprovados para atender a faixa de 

renda de 0 a 3 SM enquanto para a faixa de 3 a 6 SM tínhamos 21 empreendimentos.   

 

Embora haja cinco empreendimentos voltados a faixa de renda de 0 a 3 SM podemos dizer que a 

produção massiva concentra-se em dois grandes empreendimentos, um deles da empresa Bairro 

Novo (com 2.380 UH) e outro da empresa Goldfarb (com 2.620 UH). Ambos situam-se na região 

Noroeste de Campinas.  

 

Tabela 5.1.3.1 

Relação de empreendimentos contratados do Programa Minha Casa, Minha Vida até 

setembro de 2010 -  FAIXA DE ATENDIMENTO DE 0 À 3 S.M. 

ITEM  CONSTRUTORA  EMPREENDIMENTO  U.H.  REGIÃO  PREVISÃO DE 
ENTREGA 

1  HM Engenharia e Construções 
S/A  

Pq. Campinas – Gleba 
B1  140  Sudoeste MAR/2011 

2  Bairro Novo Empreendimentos 
Imobiliários S/A Bairro Campinas  2.380  Noroeste 

NOV/2010 A 
SET/11 

3  Haus Construtora Ltda Residencial Santa Lúcia  402  Sudoeste MAR/2011 

4  Cooperativa Habitacional  de 
Araras Residencial Novo Mundo  110  Noroeste  

5  Goldfarb Incorporações e 
Construções Ltda  Sírius (Campinas Pirelli)  2.620  Noroeste JUL/11 A 

JUN/12 
  TOTAL (0 À 3 S.M.)  5.652   

 

Tabela 5.1.3.2 

Relação de empreendimentos contratados do Programa Minha Casa, Minha Vida até 

setembro de 2010 -  FAIXA DE ATENDIMENTO DE 3 À 6 S.M.  

ITEM  CONSTRUTORA  EMPREENDIMENTO  U.H.  REGIÃO  
6 Mestra Engenharia Ltda  Cosmos IV-B  16 Noroeste 
7 Mestra Engenharia Ltda  Cosmos V  236 Noroeste  
8 Duma Serviços de Engenharia Ltda  Portal do Lago  64 Sul  
9 Engelux Construtora Ltda  Central Park Home Resort  262 Sul  
10 HM Engenharia e Construções S/A  Casas do Parque  400 Sudoeste 
11 HM Engenharia e Construções S/A  Portal Dumont  64 Sul 
12 HM Engenharia e Construções S/A  Parque Campinas  730 Sudoeste 
13 HM Engenharia e Construções S/A  Bela Vista Casas  255 Norte 
14 MRV Engenharia e Participações Ametista Ville  320 Sul 
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ITEM  CONSTRUTORA  EMPREENDIMENTO  U.H.  REGIÃO  
15 MRV Engenharia e Participações Turquesa Ville  416 Sul 
16 MRV Engenharia e Participações Topázio Ville  310 Sul 
17 MRV Engenharia e Participações  Parque Celeste  144 Leste  
18 MRV Engenharia e Participações Park Contenporaneum  240 Sudoeste 
19 MRV Engenharia e Participações Parque Capital  240 Sudoeste 
20 MRV Engenharia e Participações Ágata Ville  356 Sul 

21 Goldfarb Incorporações e Construções 
Ltda  Novo Horizonte I  44 Sul 

22 Goldfarb Incorporações e Construções 
Ltda  Novo Horizonte II 46 Sul 

23 Goldfarb Incorporações e Construções 
Ltda  

Novo Horizonte III 30 Sul 

24 Goldfarb Incorporações e Construções 
Ltda  Novo Horizonte IV  30 Sul 

25 Goldfarb Incorporações e Construções 
Ltda  Perfect Life  162 Sul 

26 Goldfarb Incorporações e Construções 
Ltda  

Visione (UNIP)  594 Sul 

    TOTAL (3 À 6 S.M.)  4.959   
    TOTAL  10.611   

Fonte: SEMURB, outubro de 2010. 
 

O total de novas unidades habitacionais promovidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida se 

distribui no território campineiro da seguinte forma:  

 

Tabela 5.1.3.3 

Distribuição das UH do Programa Minha Casa, Minha V ida em Campinas 

Região Número de UH 

Leste 144 

Noroeste 5.362 

Sudoeste 2.152 

Sul 2.698 

Norte 255 

Fonte: SEMURB, outubro de 2010. 
 

No quadrante Noroeste concentram-se o maior número de unidades, 5.362; em segundo lugar 

está a região sul com 2.698 UH, e em seguida a região sudoeste com 2.152 UH. Nas regiões leste 

e norte há um pequeno número de unidades: 144 e 255 respectivamente. 
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Localização dos empreendimentos do programa Minha C asa, Minha Vida em Campinas

Fonte: SEMURB, outubro de 2010.

 

Com relação aos empreendedores, temos em Campinas nove construtoras envolvidas. Lideram 

em total de unidades produzidas as empresas Goldfarb (com 3.526 UH distribuídas em 7 

empreendimentos), Bairro Novo (com 2.380 UH em 

2.026 UH distribuídas em 7 empreendimentos), sendo que a MRV, a Engelux, Mestra e Duma 

atuam apenas para a faixa de renda de 3 a 6 SM.
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Figura 5.1.3.1 

Localização dos empreendimentos do programa Minha C asa, Minha Vida em Campinas

Fonte: SEMURB, outubro de 2010. 
 

Com relação aos empreendedores, temos em Campinas nove construtoras envolvidas. Lideram 

em total de unidades produzidas as empresas Goldfarb (com 3.526 UH distribuídas em 7 

empreendimentos), Bairro Novo (com 2.380 UH em um único empreendimento) e MRV (com 

2.026 UH distribuídas em 7 empreendimentos), sendo que a MRV, a Engelux, Mestra e Duma 

atuam apenas para a faixa de renda de 3 a 6 SM. 

Localização dos empreendimentos do programa Minha C asa, Minha Vida em Campinas  

 

Com relação aos empreendedores, temos em Campinas nove construtoras envolvidas. Lideram 

em total de unidades produzidas as empresas Goldfarb (com 3.526 UH distribuídas em 7 

único empreendimento) e MRV (com 

2.026 UH distribuídas em 7 empreendimentos), sendo que a MRV, a Engelux, Mestra e Duma 
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Tabela 5.1.3.4 

Relação das Construtoras envolvidas no Programa Min ha Casa, Minha Vida 

CONSTRUTORA 
NÚMERO  DE 

UNIDADES 
HABITACIONAIS 

NÚMERO DE 
EMPREENDIMENTOS 

FAIXA DE 
RENDA 

ATENDIDA 
Goldfarb Incorporações e Construções Ltda  3.526 7 ambas 

Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários 
S/A 2.380 1 0 a 3 

MRV Engenharia e Participações 2.026 7 3 a 6 

HM Engenharia e Construções S/A  1.589 5 ambas 

Haus Construtora Ltda 402 1 0 a 3 

Engelux Construtora Ltda  262 1 3 a 6 

Mestra Engenharia Ltda  252 2 3 a 6 

Cooperativa Habitacional de Araras 110 1 0 a 3 

Duma Serviços de Engenharia Ltda  64 1 3 a 6 

TOTAL 10.611 26  
Fonte: Elaborado pela Consultoria a partir de informações fornecidas pela SEMURB, outubro de 2010. 
 

 

5.2 Promoção pública da habitação 

 

A promoção pública de habitação em Campinas passou por um período de produção habitacional 

para baixa renda bastante expressivo, contribuindo para oferecer moradia à uma população que, 

por outros meios, não conseguiria obter sua casa própria e nem se fixar no município. Por outro 

lado, pode-se admitir que esta produção foi inferior ao provável déficit que se avolumou nos 

últimos anos.  

 

Conforme é possível constatar a seguir, esse período de grande produção coincide com a 

vigência do BNH, e tem como principal agente promotor a COHAB Campinas. 

 

O BNH, Banco Nacional da Habitação, fundado em 1964, marcou uma nova fase da política 

habitacional federal. Criado pelo regime militar, o BNH teve como objetivo central dar 

sustentabilidade ao sistema de crédito habitacional, através da instituição de uma fonte de 

recursos permanente, o FGTS, como financiadora da produção de moradias. A idéia do SFH 

(Sistema Financeiro da Habitação) era minimizar os investimentos a fundo perdido, criando uma 

base sustentável para o financiamento e impedindo a descapitalização do sistema.  Pautou-se por 

uma gestão centralizada; portanto, “raras foram as realizações de governos municipais ou 

estaduais na área de habitação, independentes do BNH, tal o acentuamento da centralização de 

recursos e decisões nas mãos do governo federal, durante o período que vai do início do regime 
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militar, 1964, até seus últimos anos, 1982 a 1985.” (MARICATO, 1987 p.31). O modelo se 

baseava no financiamento ao produtor e não ao usuário final.  

 

A política do BNH na época de sua criação era reduzir o custo da moradia para tentar atender a 

uma população que vinha se empobrecendo (BONDUKI, 1998), o que resultou no rebaixamento 

da qualidade da construção e tamanho da unidade, financiando moradias cada vez menores, mais 

precárias e distantes. Entenda-se também que não foi só em qualidade que a produção 

habitacional perdeu. Pelo fato de excluir grande parcela da população da possibilidade de 

financiar suas moradias, alavancou-se um processo definitivo de auto-empreendimento da casa 

popular, que não teve outra saída senão improvisar-se em loteamentos clandestinos e favelas. As 

COHABs surgem no bojo desta política (FREITAS,2004). 

 

As COHABs podiam ser municipais, regionais ou estaduais e tinham como principal acionista as 

prefeituras. As COHABs eram, na prática, agentes do governo federal, pois dependiam 

inteiramente de recursos do BNH e tinham as seguintes funções: 

 

� Promoção imobiliária; 

� Gerenciamento do processo produtivo (financiamento, promoção e comercialização); 

� Seleção dos beneficiários. 

 

O processo de construção das unidades ficava a cargo das empreiteiras privadas contratadas 

pelas COHABs.  Os recursos do BNH financiavam basicamente a construção de unidades, ficando 

por conta das COHABs a obtenção dos terrenos, em sua maioria doados pelas prefeituras. Com o 

final do BNH muitas COHABs tiveram inviabilizado seu papel de agente financeiro e várias vieram 

a encerrar suas atividades.  

 

A partir de 1986, com a extinção do BNH, as COHABs tem sua ação reduzida passando de 

agentes promotores a meros órgãos assessores, diminuindo a atuação dos Estados e Municípios, 

com pretexto da necessidade de diminuição do endividamento com a União.    

 

O período de 1985 a 1989 destacou-se pela profunda crise institucional pela qual passou a 

questão habitacional. O Governo Federal atuou de maneira fragmentada, descolado de uma 

política consistente e de um plano de governo que priorizasse o atendimento à população de 

baixa renda. 
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5.2.1 A COHAB Campinas 

 

A COHAB Campinas foi criada através da Lei. 3.213, de 17 de fevereiro de 1965 com o papel 

claro de ser a principal responsável pela produção de unidades habitacionais de interesse social 

no município. Entre 1965 e 1986 a COHAB Campinas empreendeu mais de 18 mil unidades 

habitacionais em Campinas.  

 

Em 1981 a COHAB Campinas adquire quase 3 milhões de metros quadrados, anteriormente 

declarados de utilidade pública pela prefeitura, dando inicio a construção dos empreendimentos 

habitacionais localizados nos DICs (Cidade Industrial), áreas inicialmente idealizadas para 

atendimento dos trabalhadores do próprio Distrito Industrial. 

 

Fora a produção da COHAB e CDHU, com o início do Governo Collor é lançado o Programa PAIH 

– Programa de Ação Imediata para Habitação e em Campinas é edificado o Conjunto Habitacional 

Vila União, através da Cooperativa Habitacional de Araras associado ao INOCOOP, 

empreendimento este com um total de 5.133 unidades (FERNANDES,2002). 

 

Tabela 5.2.1.1 

Unidades Habitacionais Construídas pela COHAB Campi nas no Município de Campinas 

Denominação Nº Unid. Ano de Entrega 

VILA RICA 487 1966 

CASTELO BRANCO 1ª e 2ª (668 + 444) 1112 1967 

BOA VISTA 1534 1969 

SANTANA I (Sousas) 204 1969 

COSTA E SILVA 1531 1970 

TRINTA E UM (31) DE MARÇO 546 1970 

CAMPOS SALES 350 1972 

PARQ. ITÁLIA 54 1973 

TERRENOS DIVERSOS 267 1973 

MIGUEL VICENTE CURY 766 1973 

OROZIMBO MAIA 268 1973 

JULIO MESQUITA FILHO (aptos) 532 1974 

PADRE M. NOBREGA 1ª casas 254 1976 

PERSEU LEITE DE BARROS 446 1976 

PADRE M. NOBREGA – aptos. 448 1978 

PADRE M. NOBREGA 2ª casas 520 1978 

PADRE M. NOBREGA 3ª casas 322 1978 

PADRE ANCHIETA – Casas 2492 1980 
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Denominação Nº Unid. Ano de Entrega 

SANTANA II e III (Sousas) ( 80 + 24) 104 1980 

DIC I – CASAS 535 1981 

DIC I – Embriões 506 1981 

DIC II – CASAS 433 1981 

PADRE ANCHIETA – Aptos 1072 1981 

DIC I – APTOS. 624 1982 

DIC II – APTOS 288 1982 

PADRE M. NOBREGA - aptos. 480 1982 

DIC III – RUI NOVAES (332casas / 300 aptos) 632 1984 

DIC IV-LECH WALESA (318 casas / 352 aptos) 670 1985 

PARQUE ITAJAÍ 1ª fase (concluídos) 556 1986 

DIC V - 1ª fase ( 443 casas - 480 aptos) 923 1990 

DIC VI (1204 casas / 720 aptos) 1924 1990 

PARQUE ITAJAÍ 2ª fase (281 casas / 200 aptos) 481 1990 

PARQ.FLORESTA 1ª (embriões) 400+2 protótipo  402 1990 

DIC V - 2ª fase 85 1993 

DIC V - 3ª fase 271 1993 

DIC V - 4ª fase  376 1993 

PARQ. ITAJAÍ 3ª - embriões (comerc. inacabados) 308 1993 

PARQ. ITAJAÍ 4ª - embriões (comerc. inacabados) 383 1993 
PADRE ANCHIETA–Casa Idoso-Qd.F5- L33 e 
L33A 2 1998 

JARDIM CONCEIÇÃO – (Sousas) 59 1999 

VILA ESPERANÇA I, II, III, IV 374 2004 

PARQUE DA FLORESTA 23 2004 

RESIDENCIAL OLIMPIA 617 2004/2006 

 TOTAL 24.261  
Fonte: COHAB,2010. 

 

Tabela 5.2.1.2 

Lotes Urbanizados produzidos pela COHAB Campinas no  Município de Campinas 

Denominação Nº Unid. Ano de Entrega 

BOA VISTA I 91 1994 

BOA VISTA II 234 1994 

DIC VI 17 1990 

PARQUE ITAJAÍ - 3a. fase 54 1996 

PARQUE ITAJAÍ - 4a. fase 117 1996 

DIC V - 2ª fase 50 1994 

DIC V 2ª fase – JARDIM ARUANÃ 96 1999 

DIC V 3ª fase – JARDIM MARIGHELLA 181 1999 

DIC V - 4ª fase 69 1994 

PARQUE DA FLORESTA  1301 1996 

PADRE ANCHIETA 71 1996 
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Denominação Nº Unid. Ano de Entrega 

JARDIM SÃO JOSÉ 750 1999 

JARDIM SÃO LUIS 676 1999 

JARDIM CONCEIÇÃO 61 1999 

VIDA NOVA 2.304 1993 

JARDIM TELESP  306 1998 

VILA ESPERANÇA 562 1998 

TOTAL  6.940  
Fonte: COHAB,2010. 

 

Afora os DIC’s I, II, III, IV, V e VI, podemos dizer que a política habitacional dos anos 90 em 

Campinas pautou-se pela produção de Lotes urbanizados (8.706); na verdade, pela abertura de 

novos loteamentos de interesse social distantes da área urbanizada e com infra-estrutura 

incompleta. Destaque se faz para o Residencial São Luis que foi promovido em zona rural e por 

isso está até os dias atuais em situação irregular aguardando a ampliação do perímetro urbano 

em discussão no PLG da MZ 05.  

 

 

5.2.1.1 Os Programas Operados pela Prefeitura de Ca mpinas e 

COHAB 

 

O PAR - PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 

 

Através da Medida Provisória nº 2135, de 2001, aprovada pela Lei nº 10.188 de 12 de fevereiro de 

2001, o Governo Federal institui o PAR (Programa de Arrendamento Residencial). Para assegurar 

a colaboração do Poder Público local e facilitar a implantação de empreendimentos PAR, foi 

firmado convênio entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Campinas e neste 

termo foi estabelecido como responsabilidades da prefeitura:  

 

� Identificar e demarcar as zonas de intervenção prioritárias para implantação de projetos 

abrangidos pelo PAR; 

� Elaborar e implementar o trabalho social;   

� Adoção de medidas que possibilitem maior celeridade na aprovação dos projetos 

habitacionais e de implantação de infra-estrutura nas áreas de intervenção;  
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� Identificar e indicar, por empreendimento, os beneficiários que serão selecionados pela 

Caixa para adquirirem através do arrendamento, as unidades habitacionais produzidas 

pelo PAR.  

 

A Prefeitura Municipal de Campinas  utilizou o então Cadastro de Interessados em Moradia 

como referência para seleção dos candidatos aos imóveis PAR, levando em conta critérios de 

prioridade definidos pela condição de moradia das famílias interessadas e sua necessidade de 

remoção. 

 

O programa contemplava aquisição de empreendimentos a ser construídos, em construção ou a 

recuperar/reformar, destinado ao atendimento da população de baixa renda (com rendimento 

mensal de até 6 salários mínimos), prioritariamente concentrada nos grandes centros urbanos, 

para arrendamento residencial, com opção de compra ao final do prazo contratado: 15 anos.  

 

Com relação ao PAR reforma, a prefeitura de Campinas não conseguiu efetivar nenhuma ação 

embora tivessem sido elencados alguns imóveis de interesse para tal, como a Vila Manoel Freire, 

na Vila Industrial. 

 

A iniciativa privada, por sua vez, conseguiu empreender em quatro anos 2.247 unidades 

habitacionais, incorporadas por três empresas.  

 

Tabela 5.2.1.1.1 Empreendimentos produzidos com rec ursos do PAR no Município de 

Campinas 

Data Ass.  Nome 
Empreendimento Endereço Nº 

Unidades 
Tipologia 

  
incorporadora 

  

23/7/2004 
Condomínio 
Residencial 
Samambaia 

Rua Itaparica, s/n - Gleba 14 
- Campinas/SP 

180 PREDIO MENIN CONST 

13/9/2004 
Condomínio 

Residencial Villa 
Colorado I 

Rua Severiano Alves Batista, 
s/n - Campo Redondo - 

Campinas/SP 
192 PREDIO  

HM 

13/9/2004 
Condomínio 

Residencial Villa 
Colorado II 

Rua Severiano Alves Batista, 
s/n - Campo Redondo - 

Campinas/SP 
144 PREDIO  

HM 

13/9/2004 
Condomínio 

Residencial Villa 
Colorado III 

Rua Severiano Alves Batista, 
s/n - Campo Redondo - 

Campinas/SP 
112 PREDIO  

HM 

3/10/2003 
Condomínio 

Residencial Santos 
Dumont I 

R. Ruth Pereira Astolfi, s/n - 
Jardim San Diego - 

Campinas 
140 PREDIO  

HM 
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Data Ass.  Nome 
Empreendimento Endereço Nº 

Unidades 
Tipologia 

  
incorporadora 

  

3/10/2003 
Condomínio 

Residencial Santos 
Dumont II 

R. Ruth Pereira Astolfi, s/n - 
Jardim San Diego - 

Campinas 
160 PREDIO  

HM 

21/9/2005 
PAR II - Conjunto 

Residencial Parque 
São Bento 

Rua 12 s/n – Parque São 
Bento - Campinas/SP 351  

 
 

TECNOSUL 

7/2/2006 
PAR II - Conjunto 

Residencial Parque 
São Bento II 

Rua 12 s/n – Parque São 
Bento - Campinas/SP 200  

 
 

TECNOSUL 

25/11/2005 
Condomínio 

Residencial Parque 
da Mata II 

Rua 16, s/n, Lote 14, Parque 
São Jorge, Campinas/SP 416 PREDIO  

HM 

8/2/2008 
Condomínio 

Residencial Parque 
da Mata I 

Rua 13, s/n, Lote 14A - 
Parque São Jorge - 

Campinas 
352 PREDIO HM 

TOTAL   2.247   
Fonte: CAIXA, 2009. 

 

O PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL – PSH 

 

O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, criado pela Medida Provisória 

2.212, de 30.08.2001, regulamentada pelo Decreto n.º 4.156, de 11.03.2002, nas condições 

definidas pela Portaria Conjunta n.º 9, de 30.04.2002, da STN/MF e SEDU/PR, contemplava 

aquisição e/ou produção de unidades habitacionais de interesse social que atendessem a padrões 

mínimos de salubridade, segurança e habitabilidade definidos pelas posturas municipais. Foi 

celebrado convênio entre CEF, PREFEITURA, FUNDAP E COHAB em 16 de dezembro de 2002 

para a inclusão de Campinas no programa.   

 

O programa destinava-se às pessoas físicas com renda familiar bruta mensal de R$ 85,00 (oitenta 

e cinco reais) até R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). O Governo Federal representado pela 

Caixa Econômica Federal destinava inicialmente ao beneficiário, o valor de R$ 4.500,00 a fundo 

perdido, que seria depositado em conta poupança vinculada ao empreendimento, e que seria 

aplicada em parte do material de construção.  O FUNDAP arcava com o valor restante do material 

de construção, parte do valor da mão de obra e despesas administrativas, correspondentes ao 

valor de R$ 2.480,00, que seria emprestado ao beneficiário, para pagamento em 72 meses, nos 

termos do contrato de mútuo. Na primeira carta consulta o governo municipal entrou com pedido 

para construção de 1.731 unidades habitacionais.  

 

Logo depois do primeiro ano de vigência do programa o Governo Federal decidiu estender a 

possibilidade de entrada para outros agentes financeiros, através de sucessivos leilões de lotes 
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dos recursos do PSH. Foi assim que a COHAB Campinas e outras entidades passaram a operar 

como agente financeiro do programa, ampliando assim sua atuação no município de Campinas e 

totalizando 6.410 unidades habitacionais produzidas. 

 

Para viabilizar este programa, Prefeitura, FUNDAP e COHAB investiram recursos próprios em 

complementação aos recursos do PSH, para viabilizar as construções. 

A COHAB Campinas foi a entidade que produziu o maior número de unidades com recursos do 

PSH (3.519 UH), em seguida Família Paulista, Economiza e CAIXA. 

 

Tabela 5.2.1.2 
Unidades Habitacionais produzidos com recursos do P SH no Município de Campinas, por 

agente financeiro 
Total de unidades Valor Subsídio Total Agente Financeiro 

729 4.099.500,00 Caixa 

739 4.434.000,00 Economiza 

1227 5.793.000,00 Família Paulista 

3715 16.468.500,00 COHAB Campinas 

6214 31.919.500,00 Total 

Contrapartida R$ Observação 

COHAB 7.817.652,32 Recursos Próprios 

PMC 10.163.963,89 Contrapartida 

FUNDAP 1.445.623,96 Valor de Financiamento 

Sub-Total 19.427.240,17  

Valor Total de Investimentos 51.346.740,17  

Quadro Resumo 

Total de unidades R$ Modalidade 

1228 7.171.500,00 Construção 

5182 24.748.000,00 Aquisição 

6410 31.919.500,00 Total 
Fonte: SEHAB, 2011. 

 

Com estes recursos foi possível construir unidades habitacionais em 17 áreas: Vida Nova (1406), 

Vila Esperançca (982), DIC (887), Jardim São Luiz (614), Res. São José (587), Residencial 

Olímpia (460), Vila Vitória (370), Parque da Floresta (340), Jardim Telesp (248), Jardim Conceição 

(88), N. Res. Gênesis (46), N. Res. Guaraçaí (40), N.R. Getúlio Vargas (33), Parque Itajaí (33), 

Nova Bandeirante (31), Jardim Mirassol (20) e Vila Brandina (13). 46 

 
                                                 
 
 
46 Ver Caderno de Subsídios da 1a Conferência Municipal de Habitação de Campinas, 2002. 
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O PROGRAMA DE REMANESCENTES HABITACIONAIS 

 

O Programa de Remanescentes Habitacionais foi criado em 2001, referendado na 1ª Conferência 

Municipal de Habitação de 2002 e tinha como objetivo: 

 

� Reverter a segregação habitacional que predominou no município ao longo dos anos, 

assentando a população de baixa renda em áreas infra-estruturadas; 

� Circular capital suficiente para a execução de novos empreendimentos da COHAB em 

glebas de sua propriedade, ou mesmo comprar novos terrenos para produção social de 

habitação;   

� Otimizar o potencial fundiário da COHAB Campinas utilizando os terrenos 

remanescentes;  

� Retomar o processo de produção habitacional no papel de empreendedor, trabalhando 

em terrenos de médio porte e podendo diversificar tipologias e oferecer projetos de 

melhor qualidade arquitetônica. 

 

O trabalho iniciou com um levantamento completo das áreas de propriedade da COHAB bem 

como sua situação jurídica. O passo seguinte foi remover as hipotecas existentes nos lotes junto a 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL e em seguida contratar projetos e orçamentos para 

empreendimento nas áreas acima de 1.600 metros quadrados, de propriedade da COHAB, 

localizadas nos conjuntos habitacionais já consolidados. Os estudos preliminares deram conta da 

possibilidade de construção de cerca de 400 apartamentos. As áreas pré selecionadas foram: 

 

Tabela 5.2.1.3 

Áreas da COHAB selecionadas para inclusão no Progra ma de Remanescentes 

Habitacionais 

Loteamento  Qd Lote  Situação  Área  Estudo/Projeto  

Padre Anchieta 01 Vago/ 
Residencial 5.932,50m² 

96uh 
(equipe COHAB) 

 

DIC I 1,2,2 
A,B,C,D,E Vago/comercial 5.342,36m² 100uh 

Parque Itajaí 
 

U1  Vago/residencial 4.473,09m² 
96uh 

 

P1  Vago/residencial 3.004,79m² 64uh 
 

Costa e Silva 23 02 Vago/comercial 1.884,42m² 48uh 
31 de março 32 01  1906,30m2 32uh 

Total de 436 unidades  
Fonte: COHAB, 2003. 
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Naquele momento (2001) o governo federal dispunha de poucos programas habitacionais 

adequados às COHABs que, sem recursos próprios para contrapartidas nem terra disponível para 

novos empreendimentos, não conseguiam se enquadrar. Praticamente todos os lotes vazios 

remanescentes nos antigos conjuntos habitacionais estavam hipotecados em nome da Caixa.  

 

Com o lançamento do programa PAR, a CAIXA viu interesse em desbloquear as hipotecas dos 

terrenos da COHAB com o intuito de viabilizar o uso dos mesmos em novos empreendimentos de 

interesse social e assim efetivou o desbloqueio das hipotecas de todos os terrenos que estavam 

nesta situação. 

 

Frente a esta situação, a COHAB iniciou um processo de contratação terceirizada de projetos 

arquitetônicos para cinco áreas previamente selecionadas. A elaboração de projetos específicos 

para cada terreno viabilizou muitos ganhos: 

 

� Melhor aproveitamento dos terrenos e possibilidade de aumento do número de unidades 

habitacionais; 

� Introdução de novos conceitos nos projetos como o uso misto e a utilização de unidades 

sobrepostas. 

 

Acreditava-se ser necessário o investimento em projetos de maior qualidade arquitetônica tendo 

em vista tratar-se de terrenos situados em regiões mais valorizadas, junto a bairros consolidados 

de renda média. Estes projetos não foram levados adiante. Não foram executados e a COHAB 

Campinas optou por vender alguns destes terrenos remanescentes. Segundo informações 

fornecidas pela Prefeitura de Campinas, esta situação se deu em função da difícil situação 

financeira da COHAB que teve como única alternativa alienar eses terrenos de sua propriedade.  

 

No ano de 2002 surgiu também a possibilidade de obtenção por parte da prefeitura de um terreno 

situado em Sousas, de propriedade do Hospital Candido Ferreira. A proposta discutida na época 

previa a construção de um empreendimento habitacional de interesse social neste terreno que 

pudesse atender algumas famílias moradoras de áreas de risco no Distrito de Sousas como, por 

exemplo, os moradores da favela do Beco do Mokarzel. Embora as tratativas tenham sido 

encaminhadas pela SEHAB, a administração municipal não deu seqüência ao empreendimento. 

Cabe salientar que a PMC adquiriu tal área e o projeto habitacional sobre a mesma, mas não o 

implantou em razão de uma ação judicial promovida pela Ministério Público.  O empreendimento 
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foi suspenso em razão das seguintes ações judiciais incidentes sobre a área: Ação Civil Pública n 

2060/04 – 10ª vara cível; e Ação Civil Pública n 1161/06 – 2ª VFP.  

 

 

5.2.2 A Atuação da CDHU no Município 

 

A CDHU optou por empreender, no final da década de 90, grandes conjuntos habitacionais em 

Campinas. Destacam-se os empreendimentos Campinas E e Campinas F, situados na porção 

Noroeste do município, especificamente na Macrozona 09. Vale destacar que no momento da 

implantação esta região era demarcada como Zona 16, destinada aos usos industriais. O conjunto 

Campinas E foi desde o início o segundo maior conjunto da CDHU construído no interior do 

estado.    

 

Se compararmos a produção total da COHAB com a da CDHU veremos que a produção da CDHU 

representa um quarto do total de unidades produzido pela COHAB, sem contar as unidades 

construídas com recursos do PSH. 

 

Tabela 5.2.2.1 

Informações sobre empreendimentos da CDHU no municí pio de Campinas 

ID Empree ndimen -
to 

Nome do 
conjunto Programa Modalidade UHs Tipo Situação Data 

201 Campinas L Jardim São 
Bento PROLAR EMPREITADA 

INTEGRAL 159  entregue 24/03/06 

284 Campinas M Jardim São 
Bento PROLAR EMPREITADA 

INTEGRAL 160  entregue 24/03/06 

322 Campinas C1 - 
UNICAMP 

Arlete 
Cardoso 

Lins 
Teixeira 

SH3 
EMPREITADA 

GLOBAL 233 
sobrad

o entregue 19/12/97 
322 Campinas C2 - 

UNICAMP 

322 Campinas C3 - 
UNICAMP 

Arlete 
Cardoso 

Lins 
Teixeira 

SH3 EMPREITADA 
GLOBAL 96 sobrad

o entregue 08/07/00 

301 Campinas H Santa Clara 
D'oeste 

CHAMAMENT
O 

EMPRESARIA
L 

EMPREITADA 
GLOBAL 620 apto entregue 29/12/98 

218 
Campinas I - 
Recanto da 

Fortuna 

Recanto 
Fortuna MUTIRÃO 

MUTIRÃO 
ASSOCIATIV

O 
160 apto entregue 12/11/01 

361 Campinas F1  
(Novotel) 

Nova 
Aparecida SONHO MEU EMPREITADA 

GLOBAL 360  entregue 23/12/05 

361 
Campinas F2  

(Novotel) 
Nova 

Aparecida SONHO MEU 
EMPREITADA 

GLOBAL 400  entregue 23/12/05 
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ID Empree ndimen -
to 

Nome do 
conjunto Programa Modalidade UHs Tipo Situação Data 

361 Campinas F3  
(Novotel) 

Nova 
Aparecida SONHO MEU EMPREITADA 

GLOBAL 400  entregue 23/12/05 

401 Campinas E14 - 
(SUL A) Amarais 

Edwaldo 
Orsi 

SONHO MEU EMPREITADA 
GLOBAL 

400 
 

entregue 01/05/03 

401 Campinas E15 - 
(SUL A) AF 

Edwaldo 
Orsi SONHO MEU EMPREITADA 

GLOBAL 380  entregue 01/05/03 

401 Campinas E15 - 
(SUL A) Z 

Edwaldo 
Orsi SONHO MEU EMPREITADA 

GLOBAL 220  entregue 01/05/03 

401 Campinas E16 - 
(SUL B) Amarais 

Edwaldo 
Orsi SONHO MEU EMPREITADA 

GLOBAL 400  entregue 01/05/03 

401 
Campinas E17 - 
(SUL B) Amarais 

Edwaldo 
Orsi SONHO MEU 

EMPREITADA 
GLOBAL 380  entregue 01/05/03 

401 Campinas E18 - 
(SUL B) Amarais 

Edwaldo 
Orsi SONHO MEU EMPREITADA 

GLOBAL 380  entregue 01/05/03 

381 Campinas E13 - 
(SUL A) Amarais 

Edwaldo 
Orsi SONHO MEU EMPREITADA 

GLOBAL 400  entregue 01/05/03 

18 
Campinas 

Residencial 
Novo Mundo 

Cond. Res. 
Novo 

Mundo 

Parceria 
Associações e 
Cooperativas 

Crédito 
Associado 65  entregue 30/10/08 

461 
Campinas J - 

Jardim 
Campineiro 

Jardim 
Campineiro 

Parceria 
Associações e 
Cooperativas 

Mutirão 100  entregue 05/11/10 

  Total Unidades Produzidas 
  

5.313 
   

20 Campinas C4  
Produção 

Direta CDHU Empreitada 193  
em 

produção  

213 Campinas Q 
 

Parceria 
Associações e 
Cooperativas 

Auto-
Construção 

120 
 

contratad
a  

216 Campinas R  

Parceria 
Associações e 
Cooperativas 

Auto-
Construção 200  

contratad
a  

Fonte: CDHU, 2010. 
 

 

5.3 A produção de HIS: Breve Avaliação dos Projetos   

 

Campinas não foge ao padrão nacional de urbanização. Predominam na formação do tecido 

urbano consolidado tipologias de baixa densidade dispersas nas periferias em territórios 

desprovidos de infra-estrutura. Os conjuntos habitacionais avançam sobre as áreas rurais do 

município e “os perímetros urbanos definidos em leis municipais acomodam de forma arbitrária as 

áreas que já foram ocupadas e as que serão no futuro” (PLANHAB,2007). O que se produz são 

espaços fragmentados e desconectados da malha urbana.  

 

De outro lado permanecem vazios e ociosos terrenos e imóveis bem localizados, reforçando a 

desintegração sócio-territorial entre bairros e áreas centrais. Os conjuntos habitacionais para 
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famílias de baixa renda foram implantados em áreas periféricas onde o preço da terra era mais 

barato, longe das áreas centrais. 

 

Figura 5.3.1 

Localização dos Conjuntos Habitacionais em Campinas  

 
Fonte: elaboração DEMACAMP, com base em dados fornecidos pela COHAB e CDHU.  

 

O estudo de ALVES (2007) apresenta uma análise detalhada sobre os conjuntos habitacionais 

implantados em Campinas na Macrozona 9. 
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Figura 5.3.2  

Conjuntos Habitacionais em Campinas (Vila Esperança  e CDHU E) 

 
Fonte: ALVES, Raquel. Diálogos entre os Espaços Livres de Campinas: da Vizinhança ao Município de Campinas, 

2007. 
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Figura 5.3.3  

Conjuntos Habitacionais em Campinas (Vila Olímpia e  CDHU F) 

 
Fonte: ALVES, Raquel. Diálogos entre os Espaços Livres de Campinas: da Vizinhança ao Município de Campinas, 

2007. 
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Figura 5.3.4 

Conjuntos Habitacionais em Campinas (Padre Anchieta ) 

 
Fonte: ALVES, Raquel. Diálogos entre os Espaços Livres de Campinas: da Vizinhança ao Município de Campinas, 

2007. 
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Seguindo o padrão nacional, os conjuntos habitacionais empreendidos em Campinas, em sua 

maioria, fecham-se em si sem conexão com o entorno, até porque em grande parte o entorno 

constitui-se por grandes glebas rurais não urbanizadas que podemos chamar de zonas de 

fronteira. 

 

As zonas de fronteira, além de dificultarem a acessibilidade do morador aos serviços básicos, são 

indutoras do processo de degradação do bairro. O isolamento diminui as possibilidades de 

surgimento da vida urbana, que poderia se dar tanto na diversidade e animação das ruas, com 

usos diversos, quanto nas áreas destinadas ao uso comercial. (FREITAS, 2004). 

 

Utilizam tipologias padronizadas que demandam grandes movimentos de terra para se 

implantarem em platôs, no caso dos prédios. As tipologias utilizadas variam entre: 

 

� Casa de 38m2 (COHAB) 

� Sobrado geminado (COHAB) 

� Embrião (30m2) 

� Prédio H (CDHU) 

 

A opção da COHAB por empreendimentos de unidades térreas geminadas ocasiona alto consumo 

de terra para sua implantação. Segundo a SEHAB, entretanto, esse tipo de empreendimento 

atende melhor o perfil da população atingida.   

 

No caso da CDHU, os empreendimentos são verticais, atingindo maiores densidades. Apenas nos 

conjuntos mais antigos como o Padre Anchieta há mescla de tipologias (casas e prédios). 

 

Referindo-se à produção nacional de habitação, BONDUKI explica que houve, “uma incorporação 

apenas parcial dos princípios da arquitetura moderna, perdendo-se os generosos e desafiadores 

horizontes sociais, onde o resultado econômico não deveria se desligar da busca de qualidade 

arquitetônica e urbanística, e da renovação do modo de morar, com a valorização do espaço 

público. Com isso introduziu-se no repertório da habitação social brasileira, um suposto 

racionalismo formal desprovido de conteúdo, consubstanciado em projetos de péssima qualidade, 

monótonos, repetitivos, desvinculados do contexto urbano e do meio físico e, principalmente, 

desarticulados de um projeto social” (BONDUKI, 1998, p.134 e 135). 
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Em Campinas, a exemplo do que aconteceu em todo o território nacional, no caso da residência 

unifamiliar, os projetos incorporaram a casa tipo, mas, ao invés de partirem para a industrialização 

como forma de barateamento da unidade padrão, utilizaram os métodos mais tradicionais de 

construção, diminuindo custos apenas pela utilização de materiais e mão-de-obra desqualificada. 

O padrão, ao invés de possibilitar a combinação variada, foi entendido como célula mínima de 

moradia, isolada no lote mínimo. A estrutura da casa foi feita sob paredes portantes, de difícil 

adaptação e expansão, impossibilitando a família de adaptar a unidade às suas necessidades 

particulares de espaço.  

 

 

5.4 Imóveis Potenciais para Habitação 

 

Para que se possa estruturar uma política de habitação eficiente, é necessário não apenas 

caracterizar a problemática habitacional, mas também apontar alternativas concretas para 

solucioná-la. Estas soluções dependerão de dois fatores fundamentais: a existência de recursos 

para habitação (edificação e urbanização) e a disponibilidade de terra urbanizada para a 

implantação de empreendimentos de interesse social para abrigar as famílias que já necessitam 

de uma unidade habitacional ou que necessitarão no futuro. 

 

A análise do potencial fundiário de Campinas, incluindo as reservas de áreas dominiais do poder 

público livres, a reserva de imóveis livres ociosos, não utilizados e sub-utilizados privados e a 

verificação, ainda que preliminar, da sua configuração territorial, demonstra as condições de 

utilização destes imóveis para programas habitacionais. A viabilidade técnico-financeira e a 

inserção urbanística deverão ser previamente avaliadas para se propor indicações de tipologias 

variadas de empreendimentos, como forma de atendimento à demanda e, mais especificamente, 

a redução do déficit habitacional de Campinas. A análise deste relatório contempla apenas um 

panorama geral da situação das terras não utilizadas ou sub-utilizadas identificadas a partir de 

levantamentos primários e secundários existentes. Um maior detalhamento de informações deste 

conjunto de imóveis levantado deverá ser realizado para que alguns possam ser selecionados e 

indicados para programas habitacionais. Cabe lembrar que, conforme estabelece o Plano Diretor 

de Campinas, novas áreas de Zonas Especiais de Interesse Social poderão ser acrescidas 

através do Plano de Habitação. 
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O primeiro dado relevante que pode ser trazido aqui para uma reflexão refere-se ao número 

absoluto de domicílios vagos contabilizados pelo Censo do IBGE de 2000. Este número foi 

trabalhado e sistematizado pela Fundação João Pinheiro, ao lado de todos os números 

contabilizados para o déficit habitacional total. Ainda que tais números já estejam desatualizados, 

podem servir como um parâmetro importante para que se tenha uma noção de como está a 

ocupação imobiliária, independente do tipo de ocupação.  

 

Tabela 5.4.1  

Domicílios totais 2010, déficit básico (FJP,2000 pr ojetado 2010) e domicílios  não ocupados 

vagos em 2010 

Município 
Total de 

domicílios 
particulares 

Déficit básico  Domicílios não ocupados vagos – 
IBGE,Censo 2010  (FJP - 2000) 

projetado 2010 Total  Db/Dv*  Dv/Dt**  
Campinas 387.675 30.871 26.677 1,16 0,07 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2005 
*Relação entre o déficit básico e domicílios vagos 
**Relação entre domicílios vagos e domicílios totais 

 

A partir do quadro acima é possível aferir que em 2010 Campinas possuía 26.677 domicílios 

vagos, o que equivale a setenta por cento do déficit habitacional básico. No Brasil, esta diferença 

chega a ser de duas vezes a quantidade do déficit básico.  

 

Com base no estudo feito pelo Plano Metropolitano de HIS-2009, através de fotointerpretação, 

pudemos comparar a situação dos terrenos vazios nos dezenove municípios que compõem a 

RMC. Neste levantamento das “áreas vazias” em todos os municípios da Região Metropolitana de 

Campinas, foi possível perceber as diferenças existentes quanto à concentração e a densidade 

populacional em cada um dos municípios. Percebe-se como a Região Metropolitana de Campinas 

tem uma baixa densidade populacional, configurada justamente pela expressiva quantidade de 

glebas e terrenos vagos. Estes correspondem a quase 1/3 de toda a área calculada para os 

perímetros urbanos totais da Região. Entretanto, a distribuição destas “áreas vazias” pela Região 

não é nada equilibrada, verificando-se quantidades que variam de 10 milhões de metros 

quadrados (Engenheiro Coelho) para mais de 300 milhões de metros quadrados (Campinas). O 

importante, no entanto, é notar que as relações entre áreas vazias e áreas urbanas variam muito 

de um município para o outro, indicando, de certa forma, que há ainda muita área urbana nos 

municípios passível de urbanização. E mesmo assim, uma quantidade grande de loteamentos tem 

sido implantada nas áreas rurais dos municípios. 
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No município de Campinas estima-se que existam mais de 84 milhões de metros quadrados de 

terrenos e glebas vazias no interior do perímetro urbano. Considerando-se que boa parte destas 

propriedades que se tornaram urbanas correm o risco de serem aproveitadas para a implantação 

de loteamentos de médio e alto padrão, faz-se urgente estruturar a delimitação de perímetros de 

áreas e zonas especiais de interesse social, uma vez que é bem conhecida a atração que estes 

empreendimentos de alto padrão exercem sobre a população mais pobre, sem renda para alugar 

ou adquirir sua própria moradia, ocasionando a formação de núcleos urbanos informais.  

 

O mapa a seguir mostra a configuração dos “vazios” em Campinas: 

 

Figura 5.4.1  

Localização das glebas vazias urbanas em Campinas 

 
Fonte: elaboração DEMACAMP, 2010.  
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Tabela 5.4.2  

Vazios Urbanos por Macrozona de Campinas 

MACROZONA ÁREA TOTAL 
ÁREA URBANA VAZIO URBANO 

Valor Absoluto % da 
macrozona 

Valor 
Absoluto 

% do perímetro 
urbano 

MZ 1 222.522.204,23 27.920.157,38 12% 11.882.648,25 42% 

MZ 2  89.714.327,63 9.059.338,53 10% 1.653.512,38 18% 

MZ 3 70.894.421,05 37.060.623,61 52% 12.704.653,82 34% 

MZ 4 159.230.370,31 159.230.370,31 100% 19.300.860,37 12% 

MZ 5 92.946.438,35 72.016.974,86 77% 18.552.512,29 26% 

MZ6 28.466.481,84 2.114.613,19 7% 0,00 0% 

MZ 7 74.032.783,51 23.898.744,13 32% 1.705.332,39 7% 

MZ 8 31.567.371,40 26.763.293,83 84% 14.307.848,92 53% 

MZ 9 28.608.279,01 28.608.279,01 100% 4.424.756,41 15% 

Total 797.982.677,33 386.672.394,85 48% 84.532.124,83 21% 
Fonte:elaboração DEMACAMP, com base em dados fornecidos pela Emplasa, 2010.  

 

Na Macrozona 04 realizou-se também estudo mais detalhado de seus vazios, identificando os 

limites dos lotes e glebas vazias. Contabilizou-se um total de 19.300.860,37m² situados em 124 

glebas cadastradas e 5.968.199,50m² em 7.656 lotes dentro da Macrozona 04. Este dado reafirma 

o grande potencial que o município de Campinas possui em termos fundiários, sinalizando para a 

necessidade do estabelecimento de uma política fundiária mais eficiente no sentido de garantir a 

democratização do acesso a terra urbanizada pelas camadas mais pobres da população também. 

Instrumentos de Indução deverão ser aplicados para efetivar o cumprimento da função social da 

propriedade nos imóveis privados.  
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Figura 5.4.2 

Localização dos lotes e glebas vazias urbanas na Ma crozona 4 em Campinas 

 
Fonte: elaboração DEMACAMP, baseado em fotointerpretação – Foto aérea de 2007.  
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Em relação aos lotes vazios privados o levantamento do PLHIS deverá considerar a viabilidade 

econômica e financeira bem como observar se o terreno possui condições mínimas para abrigar 

empreendimentos de interesse social47. Consideraremos aptos para tal função aqueles situados 

em áreas plenamente urbanizadas, providas de redes de infra-estrutura urbana e social, sem 

condicionantes físicas que os tornem impróprios a urbanização e com preço compatível com o 

poder de compra da prefeitura. Os lotes cujo proprietário possua dívidas com a prefeitura ( IPTU e 

outras) são mais viáveis para utilização em empreendimentos de interesse social, pois a prefeitura 

poderá utilizar-se deste passivo para negociar a compra do lote e se possível chegando a efetuar 

a dação em pagamento destas dívidas. 

 

Não foi possível a obtenção da relação dos imóveis que possuem dívidas com a prefeitura o que 

não permitiu o levantamento da viabilidade econômico-financeira para aquisição dos lotes 

particulares vazios identificados na fotointerpretação.  

 

Outra ressalva para o uso das informações dos vazios, que tem como fonte o cadastro da 

Secretaria de Finanças é a existência de loteamentos clandestinos, pois lotes atualmente 

ocupados poderão constar como vazios no cadastro imobiliário. 

 

 

5.4.1 Áreas Públicas e de Autarquias Municipais 

 

Em relação aos terrenos públicos podemos dizer que a Prefeitura  não possui um estoque de 

terras para inclusão na política de habitação. As poucas áreas vazias são de uso comum do povo 

e estão destinadas a receber equipamentos sociais ou lazer.  

 

Localizamos no Cadastro da Secretaria de Finanças alguns terrenos de propriedade da EMDEC 

situadas dentro do Distrito Industrial que, por possuírem restrições jurídicas, dificilmente poderão 

ser parcelados e edificados regularmente. Além disso, muitos terrenos remanescentes encontram-

se ocupados irregularmente por famílias de baixa renda. Os demais são de propriedade das 

industrias que adquiriram estas propriedades e aguardam a regularização jurídica das mesmas. 

                                                 
 
 
47 O levantamento da viabilidade urbanística, econômica e financeira dos vazios selecionados deverá ser objeto de 
detalhamento posterior, tendo em vista que esta consultoria não teve acesso às informações cadastrais e fiscais destes 
imóveis.  
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Cabe ponderar também que terrenos da DERSA podem ser parte das faixas de domínio de 

rodovias, non-aedificandi48. 

 

O total de área pertencente ao Estado, município e União é: 

 

Tabela 5.4.1.1 

Total de área pública de propriedade do Estado, Uni ão e EMDEC 

NOME RESPONSAVEL AREA TOTAL 

DERSA 158.169,49 

EMDEC 197.653,11 

FAZENDA ESTADUAL 45.825,70 

FEPASA 114.103,70 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 47.083,20 
Fonte: Secretaria de Finanças, outubro de 2010 

 

Destaque se faz para o patrimônio da COHAB Campinas, que embora tenha comercializado 

alguns lotes vazios nos últimos anos, possui ainda alguns terrenos importantes e de interesse 

para futuros empreendimentos habitacionais de interesse social, totalizando 239.587,86m2. 

Destes, 197 mil situam-se em um único terreno, localizado na Macrozona 8 e no limite com o 

Jardim Miriam, nas proximidades do loteamento fechado Alphaville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
 
48 Tais esclarecimentos adicionais tem como fonte orientações da Secretaria de Habitação. 
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Figura 5.4.1.1 

Localização dos terrenos vazios de propriedade da C OHAB Campinas

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, com base em dados fornecidos pela COHAB, 2010. 

 

Os lotes abaixo relacionados são em sua maioria antigos lotes comerciais, reservados nos 

projetos de conjuntos habitacionais para este fim e que ficaram desocupados até hoje. Sendo 

assim e dada a carência de terrenos públicos para novos projetos habitacionais de interesse 

social, estes lotes se tornam importantes a serem considerados e incluídos na política habitacional 

de Campinas.  

 

Trata-se de lotes de médio porte, distribuídos em todo território municipal. Alguns destes lotes 

possuem projeto habitacional elaborado, parte pela equipe da COHAB, parte elaborado por 

escritório de arquitetura contratado (ver Programa de Remanescentes Habitacionais). 
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Tabela 5.4.1.2 

Imóveis vazios da COHAB 

CONJUNTO 
HABITACIONAL QUADRA LOTE DESTINAÇÃO ÁREA(m2) FINANC.CEF REG CEF TIPO 

31 DE MARÇO 32 1 PROJ.HAB 1.908,30 Encerrado S 1 C 

BOA VISTA 2 107 COMERCIAL 1.055,30 encerrado S 2 C 

CAMPOS SALES H 12 COMERCIAL 657,00 encerrado S 2 C 

CAMPOS SALES S 1 COMERCIAL 312,00 encerrado S 2 T 

CASTELO BRANCO 11 C-9 COMERCIAL 600,00 encerrado S 2 T 
COLINA DAS 
NASCENTES L 39 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5   

COLINA DAS 
NASCENTES L 40 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5   

COLINA DAS 
NASCENTES L 41 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5 T 

COLINA DAS 
NASCENTES L 42 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5 T 

COLINA DAS 
NASCENTES L 43 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5 T 

COLINA DAS 
NASCENTES N 18 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5 T 

COLINA DAS 
NASCENTES N 19 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5 T 

COLINA DAS 
NASCENTES N 20 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5 T 

COLINA DAS 
NASCENTES N 21 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5 T 

COLINA DAS 
NASCENTES N 22 RESIDENCIAL 126,00 doação EHIS S 5 T 

COSTA E SILVA 46 1 COMERCIAL 583,00 encerrado S 1 T 

COSTA E SILVA 2 55 COMERCIAL 312,00 encerrado S 1 T 

COSTA E SILVA 4 28 COMERCIAL 312,00 encerrado S 1 T 

DIC I -M.L.F.ABREU Z 1 PROJ.HAB 5.342,36 encerrado S 1 T 
DIC II-A.M.DE 
BARROS DD 1 COMERCIAL 749,28 encerrado S 1 C 

DIC V-CHICO 
MENDES 1ª F M 1 COMERCIAL 1.149,50 ago/2015 N   4 C 

DIC V-CHICO 
MENDES 4ª F N2 1 COMERCIAL 2.245,79 enc.09/99 N   4 T 

JARDIM MIRIAM   GLEBA PROJ.HAB 197.763,05 doação PMC N   5 T 

OROSIMBO MAIA I 1 PROJ.HAB 1.094,51 encerrado S 2 T 

OROSIMBO MAIA U 6 RESIDENCIAL 185,30 encerrado S 2   

PQ.FLORESTA 1ª F Q 1 COMERCIAL 705,37 mar/2016 S 3 T 

PQ.FLORESTA 1ª F C2 1 COMERCIAL 1.797,82 extra SFH S 3 T 
PARQUE ITAJAÍ - 
3ª F P1 1 PROJ.HAB 3.004,79 jan/2019 S   T 

PARQUE ITAJAÍ - 
3ª F T1 23E VAGO 321,65 jan/2019 N   4 T 

PARQUE ITAJAÍ - 
3ª F S1 23D VAGO 307,35 jan/2019 N   4 C 

PARQUE ITAJAÍ - 
3ª F S1 23C VAGO 306,22 jan/2019 N   4 C 

PARQUE ITAJAÍ - 
3ª F U1 1 PROJ.HAB  4.473,09 jan/2019     C 

PARQUE ITAJAÍ - M2 2 VAGO 1.044,76 jan/2019 N   4 T 
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CONJUNTO 
HABITACIONAL QUADRA LOTE DESTINAÇÃO ÁREA(m2) FINANC.CEF REG CEF TIPO 

4ª F 

PARQUE ITAJAÍ - 
4ª F M2 1 VAGO 324,50 jan/2019 N   4 T 

PARQUE ITAJAÍ - 
4ª F J2 1 VAGO 299,27 jan/2019 N   4 T 

PARQUE ITAJAÍ - 
4ª F C2 1C VAGO 292,86 jan/2019 N   4 T 

PADRE ANCHIETA J2 3 COMERCIAL 450,60 encerrado S 2 C 
Pe. MANOEL  
NÓBREGA V 9 COMERCIAL 1.032,00 encerrado S 1 T 

Pe. MANOEL  
NÓBREGA U 7 COMERCIAL 890,00 encerrado S 1 T 

Pe. MANOEL  
NÓBREGA L 1 COMERCIAL 838,50 encerrado S 1 T 

Pe. MANOEL  
NÓBREGA Z1 17 COMERCIAL 749,00 encerrado S 1 T 

Pe. MANOEL  
NÓBREGA T 5 COMERCIAL 468,00 encerrado S 1 C 

PERSEU LEITE DE 
BARROS 4 1 COMERCIAL 1.855,00 encerrado S 1   

SANTANA I 5 27 COMERCIAL 462,00 encerrado S 2 T 

SANTANA I 1 único COMERCIAL 200,00 encerrado S 2 T 

VILA ESPERANÇA  A 1 COMERCIAL 1.799,09      C 

VILA ESPERANÇA  S 30 COMERCIAL 669,54      C 

VILA ESPERANÇA  C 25 COMERCIAL 550,10      T 

VILA RICA 13 C8 COMERCIAL 384,00 encerrado S 1 C 

VILA RICA 2 C4 COMERCIAL 309,76 encerrado S 1 T 

VILA RICA 16 C9 COMERCIAL 288,00 encerrado S 1 T 

VILA RICA 4 C3 COMERCIAL 235,20 encerrado S 1 C 

TOTAL CAMPINAS    98   
239.587,86 

m2       T 

Registrado: S = SIM, N = NÃO ;  CEF 1 = contrato encerrado livre de hipoteca; CEF 2 = custo embutido; CEF 3 =   custo 
Cohab; CEF 4 - Depende concl. CH; Cohab 5 – Doação  
Fonte: COHAB, novembro 2010. 
 

Outra forma de obtenção de terrenos e recursos para habitação tem sido através da Lei de EHIS 

(LEI 10.410, DE 17.01.2000) que exige contrapartida de interesse social de 3,5% para 

empreendedores cujos empreendimentos enquadrem-se nos parâmetros desta lei. 

 

Pode-se observar que os empreendedores, em grande parte, têm preferido a contrapartida 

financeira ao invés da doação de lotes. Os valores cobrados são, entretanto, muito reduzidos em 

relação ao valor de comercialização das unidades produzidas (ver Capítulo sobre Marco 

Regulatório). 
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A lei de EHIS deverá ser revista, pois se observou que seus objetivos, de estabelecer critérios 

mais adequados e de incentivar a produção de habitação de interesse social, não vem sendo 

atingidos. 

Tabela 5.4.1.3  

Recursos ou imóveis recebidos à título de contrapar tida de interesse social (art. 23, lei 

10410, de 17.01.2000) 

Proto-
colado Interessado Empreendimen-

to 
Valor 

Contrapartida 

Data Do 
Recebimento 
Contrapartida 

Obs 

71.413/
00 

52.287/
00 

Marina Zancaner 
B. Maluf 

Resid. Terras do 
Barão R$190.965,71 NOV/.2001  

 Roberto Henrique 
Levy Junior 

Parque Atlanta R$ 50,09 + lotes 1 
a 35 da Qd. D1 

NOV/.2001 

Loteamento não 
aprovado pelo 

GRAPROHAB – 
decreto caducou 
(DOAÇÃO SEM 

EFEITO) 
04/11/2

205 
MRV Serv. 

Engenharia Ltda  R$74.982,75 AGOS/2004  

43.067/
02 

Mirassol Soc. 
Imob. Ltda Jd. Mirassol 

Lotes 1 ao 18 Qd. 
R + Lotes 09 ao 13 
Qd. Q + R$ 314,07 

JUN/2004 
 

Lotes doados a 
COHAB – escritura 
lavrada no 7º Tab. – 

livro 624, fls. 94 

69.994/
00 

CITEL – 
Companhia 

Imobiliária de 
Terrenos Ltda 

Parque Eldorado Lotes 07 ao 23 da 
Qd S  

Lotes doados ao 
FUNDAP 

Escritura Pública de 
Doação Registrada 

 

12.481/
01 

NS Emp.  Imob. 
Ltda 

Residencial 
Campina Verde 

Construção de 
41,72m² sobre os 
lotes 21, 22 e 23 
da Qd.E e lote 22 

da Qd.O 

 

Foi celebrado TAC – 
Até o momento as 

Uhs não foram 
doadas 

04/11/3
687/04 

GNO 
Emp.Construções 

Ltda 

Empreendimento 
sobre Gleba 

128D, Qt 30.028 
– Rua Onze, 170 

(prox. Jd. 
Cristina) 

R$ 127.243,13 JAN/2005  

04/11/6
.222 

MRV Serviços de 
Eng. Ltda 

Núcleo 
Residencial 

Village 
Campestre – 
sobre lote 12, 

Qd.10, Qt. 3486 
– Bairro das 
Palmeiras 

R$ 85.711,56 NOV/2005  

60451/
01 

Jose Georgino 
Lobo 

Pq. Resid. 
Caiapó R$ 7.186,03 JAN/2005  

05/11/4
771 

3J Participações 
Imobiliária Ltda e 
Almeida & Barreto 

Eng. Ltda 

Ilha das Flores 
Sobre lote 1A, 

Qd. F, Qt. 9641 – 
Rua Villa Bella 

Res. Colina das 
Nascentes: Qd. L 
(lotes: 39, 40, 41, 

42, 43); Qd. N 
(lotes 18, 19, 20, 

21, 22) 

MAIO/2005 

Escritura doação 
lavrada no Cart. 

Sousas (livro 182, 
pág. 371/374) à favor 

da COHAB 
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Proto-
colado Interessado Empreendimen-

to 
Valor 

Contrapartida 

Data Do 
Recebimento 
Contrapartida 

Obs 

05/11/6
597 

Bromberg 
Construtora Ltda 

Condomínio 
Bromberg - 
Unidades 

acabadas sobre 
lote 11, Qd. 14, 
Qt. 814 – Cond. 

Pq. Taquaral 

R$54.303,32 JULHO/2006.  

04/11/4
382 

Antonio David 
Vicente Junior 

Empreendimento 
sobre lote 1, Qd. 
100, Qt. 4524, 

Sat.Iris 

R$ 72.279,53 JULHO/2006  

05/11/8
057 

MRV Serviços de 
Eng. Ltda 

Village dos 
Colibris – sobre 
lote 01, Qd. F1, 
Qt. 3796 – R. 

Prof. Ato. 
Nogueira Braga, 
236 – Bairro Pq. 
Rural Faz Sta. 

Candida 

R$130.553,98 MARÇO/2007  

06/11/1
2052 

MHN Construções 
e Comercio  R$ 133.663,93 AGOSTO/2007.  

06/11/9
978 

20809/
99 

Hudson G. 
Andrade 

Village Chopim R$133.659,21 AGOSTO/2007  

01916/
06 

MRV- 
Construções Ltda Cosa Bela R$ 179.122,66 AGOSTO2007  

05/11/6
362 MRV Const. Ltda 

Village Corsega – 
sobre lote 07, 

Qd. F1, Qt. 3796 
– R. Prof. Ato. 

Nogueira Braga, 
76 – Bairro Pq. 
Rural Faz Sta. 

Candida 

R$ 213.563,43 OUT/2007  

50.296/
01 

Lix Industrial e 
Construções Ltda 

Cond. Resid. Vila 
da Mata 

Lotes 13 ao 19 Qd. 
G do Villa Reggio  

Lotes doados ao 
Município – 

matriculas 94627, 
94628, 94629, 94630, 

94631,94632, 
94633 do 2ºCRI 

06/11/8
316 

MRV Construções 
Ltda 

NR. Spazio di 
Cavalcanti – 

sobre lote 3 , Qt 
2838 – Pq. 

Bandeirante – R. 
Maria Aparecida 

F. Rozo, 223 

R$ 108.367,32 OUTUBRO/2007  

06/11/1
2.202 

Luz Divina Vieitez 
Garcia 

 
L.W.L. Imob.e 

Const. 

Empreendimento 
sobre lote 14, Qt 
2821 – Rua 4 – 

Parque 
Campinas 

R$ 40.440,34 DEZ/2007 
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Fonte: SEHAB, 2010. 

 

 

6. Marcos Legais e Regulatórios 

 

6.1 Legislação Federal 

 

6.1.1 Constituição Federal e Estatuto da Cidade - 1 0.257/01 

 

A Constituição Federal de 1988 marcou um novo tempo para a política urbana, trazendo um 

conjunto de conceitos inovadores e oportunos para o desenvolvimento urbano nas várias 

localidades brasileiras. A começar pelo artigo 3º do Título I, dos Princípios Fundamentais, ao 

incluir como um dos objetivos fundamentais a erradicação da pobreza e marginalização e a 

redução das desigualdades sociais e regionais. Também no Título II, dos Direitos e Garantias 

Fundamentais está incluído o direito de propriedade, condicionado ao atendimento à sua função 

Proto-
colado Interessado Empreendimen-

to 
Valor 

Contrapartida 

Data Do 
Recebimento 
Contrapartida 

Obs 

04/11/4
381 RPZ 

Empreendimento 
sobre lote 1C Qd. 

100, Qt. 4524, 
Sat.Iris 

R$ 59.330,34 

Depósito 
efetuado, cons-ta 
no Balancete do 

Fundap, de 
maio/09. 

 

08/11/1
4.248 

Homem de Melo & 
Kitauchi Proj. 
Obras Ltda 

Empreend. sobre 
lote 06 da Qd.11, 

Qt. 3535 – Jd. 
Novo Campos 

Elíseos 

R$ 107.024,92 

Depósito 
efetuado, cons-ta 
no Balancete do 

Fundap, de 
agosto/09 

 

66299/
99 

Erbetta Engenha-
ria Constr. Ltda. 

Jd. Ouro Preto 
Lotes 1 a 17 da 

Qd. O e lote 7 da 
Qd. N 

 

Escritura de 
Doação registrada 

em nome do 
Fundap 

 

 Uniser Serviços e 
Obras Ltda 

Jd. Nova 
Bandeirante 

Lotes 37 a 42 da 
Qd. Q e Lotes 1 a 

25 da Qd. I 

Escritura de 
Doação registrada 

em nome do 
Fundap 

 

04/11/1
0452 

Silvia Bastos 
Rittiner 

Residencial 
Flávia- Sítio 

Campo Redondo 
R$98.603,14 09.02.2010  

02/0/29
236 

Forini Emp. 
Imobiliários Ltda 

Reserva de 
Baronesa 

R$ 441.344,05 MARÇO /2010  

10/11/0
3005 

REC Lagoa 
Serena 2 SA 

Residencial Citta 
di Firenze R$805.111,00 MARÇO/2010  
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social. No Capítulo dos Direitos Sociais, estabeleceu que são direitos sociais a educação, a 

saúde, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância e a assistência aos desamparados. Todas estas disposições amparam os artigos 182 e 

183 que tratam diretamente da Política Urbana, regulamentados pela Lei 10.257/01, Estatuto da 

Cidade, que incluiu um conjunto de instrumentos urbanísticos capazes de promover o 

desenvolvimento urbano e a conquista dos princípios e direitos fundamentais estabelecidos nos 

primeiros artigos da Constituição Federal. 

 

Ressalte-se, neste novo marco jurídico federal, a elevação do município como ente federativo 

responsável por sua política territorial e pela efetiva implementação de projetos e programas 

voltados ao desenvolvimento urbano. A sustentabilidade econômica, social e ambiental destes 

programas é pauta dos instrumentos normativos, em especial do plano diretor, principal 

instrumento da política urbana municipal. O claro direcionamento para que as políticas 

econômicas, sociais e ambientais estejam associadas aos rumos da política de desenvolvimento 

urbano foi um esforço empreendido pela Constituição Federal e vem avançando, desde a 

promulgação do Estatuto da Cidade, com a instituição dos vários planos diretores locais, na 

adoção das políticas específicas de ordenamento territorial. Esta relação entre disposições 

estabelecidas em nível federal e as disposições contidas nos instrumentos locais – os planos 

diretores – tem indicado potencialidades para efetivar políticas públicas de interesse social, nas 

quais se inserem as políticas de habitação. 

 

Os planos diretores municipais são os meios pelos quais os instrumentos da política urbana 

podem ser aplicados. Alguns, inclusive, são passíveis de leis específicas ou algum tipo de 

regulamentação posterior. Configura-se, com isso, um longo caminho a percorrer até que estes 

instrumentos sejam efetivamente aplicados, demandando, portanto, certa agilidade nas decisões 

tomadas na esfera municipal para que estes possam ser utilizados como estratégias de 

implementação das políticas sociais e em especial a de habitação. Neste campo, destacam-se 

alguns instrumentos cruciais tanto para constituir uma reserva ou banco de imóveis para servirem 

a novos empreendimentos habitacionais, como para promover a regularização fundiária dos 

assentamentos precários. Estes instrumentos são as Zonas Especiais de Interesse Social, a 

Concessão de Direito Real de Uso, o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, a 

Usucapião de Imóvel Urbano (individual e coletivo), o Direito de Superfície, o Direito de 

Preempção, entre outros. A Medida Provisória 2.220/2001 também instituiu a Concessão Especial 

para Fins de Moradia, que é o instrumento correspondente à Usucapião, para imóveis públicos. 
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A aplicação destes instrumentos pode garantir conquistas importantes no campo das políticas 

sociais, associando-as às políticas territoriais. Para isso, porém, as leis urbanísticas (plano diretor, 

lei de uso e ocupação do solo, lei de parcelamento do solo) devem adotá-los, definindo regras 

precisas para a sua aplicação. Assim, por exemplo, para o caso das Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), é importante que estejam demarcadas no território municipal. Esta demarcação 

pressupõe uma opção assumida pela municipalidade em determinar alguns imóveis dirigidos 

exclusivamente para empreendimentos habitacionais novos ou para a regularização dos 

assentamentos precários, em consonância à demanda e ao déficit habitacional devidamente 

mensurado. Assim também, o parcelamento e edificação compulsórios, que força a utilização dos 

imóveis ociosos e sub-utilizados, depende do estabelecimento de critérios de localização e de 

padrões tipológicos de imóveis interessantes para serem empreendidos. A Concessão de Direito 

Real de Uso, Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia e a Usucapião são instrumentos 

jurídicos que podem estar associados ao instrumento da ZEIS, contribuindo para o processo de 

regularização fundiária. 

 

Como estratégia, inclusive de enfrentamento dos mecanismos do mercado especulativo, tanto as 

ZEIS como o parcelamento e edificação compulsórios são oportunos até como medida de 

acomodação do valor dos imóveis demarcados para a produção de habitação social, contando 

com fatores depreciativos e mecanismos fiscais de contenção da retenção especulativa destes 

imóveis, com o objetivo de valorizações futuras. Neste sentido, se os planos diretores não 

avançarem na aplicabilidade destes instrumentos, o plano setorial de habitação deverá reforçar a 

sua regulamentação de forma a garantir que estes mecanismos tornem-se estratégicos para a 

constituição de uma reserva fundiária futura, especialmente para os empreendimentos 

habitacionais de interesse social. 

 

 

6.1.1.1 Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano – 6766/79 

 

A lei federal 6766/79 instituiu nacionalmente, em 1979, as regras gerais para o parcelamento do 

solo urbano nos municípios brasileiros, estabelecendo, inclusive, parâmetros urbanísticos mínimos 

para o atendimento pelos municípios, desconsiderando as diferenças regionais, não desprezíveis. 

Esta lei instituiu uma modalidade importante de produção de moradia, crucial no momento em que 

foi promulgada, mas já atrasada frente ao explosivo crescimento populacional nas cidades que já 

havia iniciado a partir dos anos 1940. Na maioria das cidades brasileiras e, principalmente 
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naquelas pertencentes às regiões metropolitanas, a onda urbanizadora passou bem antes que 

esta lei federal fosse promulgada. De fato, o padrão periférico de crescimento, que associou a 

produção de lotes irregulares e a ocupação indevida de áreas ambientalmente frágeis à 

autoconstrução, produziu um efeito perverso configurado por grandes manchas urbanas ilegais ao 

lado de ilhas de regularidade. Supõe-se que a lei 6766/79 foi apresentada como uma resposta ao 

avanço do padrão irregular de ocupação sintonizado com as características de renda e emprego 

que já determinavam a não inclusão da maior parte da população brasileira do mercado formal de 

moradia ou de programas governamentais de provimento de habitação social. Ainda assim, a lei 

passou longe de promover qualquer aproximação com a realidade territorial e foi, como outros 

instrumentos normativos instituídos, mais um fator favorável à produção de irregularidades 

fundiárias. 

 

Embora esta lei tenha estabelecido uma série de regras importantes, antes negligenciadas pelo 

Decreto Lei 58/37, como os procedimentos para a aprovação do parcelamento do solo no 

município, os procedimentos registrários e as garantias para a execução de obras mínimas, 

discriminadas e exigidas na lei, ela estabeleceu parâmetros e medidas que não garantiram maior 

racionalidade nos padrões urbanísticos adotados e a inclusão territorial de uma parcela 

significativa da população brasileira, principalmente nas grandes cidades. O que se viu, após a 

sua promulgação e aplicação nos municípios brasileiros, foi a continuação do processo de 

irregularidades consubstanciado pelo aparecimento de novos parcelamentos que, não raras 

vezes, esbarravam em algum aspecto estabelecido pela lei, impedindo, portanto, que o seu 

processo de implantação seguisse o curso normal, desencadeando uma série de novos processos 

de irregularidades posteriores. Deve-se ressaltar que em muitos municípios brasileiros a estrutura 

administrativa das prefeituras, ora contribuiu para promover tais irregularidades, omitindo-se do 

processo de licenciamento e fiscalização, ora foi vítima diante da falta de uma estrutura capaz de 

conter os históricos processos de irregularidades. A morosidade e a ausência, durante anos, do 

Poder Judiciário nestes processos de irregularidades acentuaram esta problemática, questão que 

só recentemente tem sido contornada com o envolvimento das promotorias de urbanismo e meio 

ambiente nas ocorrências relacionadas ao parcelamento do solo. 

 

Neste sentido é que muitas das regras estabelecidas pela lei 6766/79 tem sido, já há algum 

tempo, questionadas pelos urbanistas e já é sob a ótica da regularização fundiária – tema, aliás, 

que se tornou candente nos fóruns relacionados à habitação nos últimos anos – que grande parte 

dos questionamentos foi contextualizada. Ao elaborarem suas leis de parcelamento do solo 
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específicas, muitos municípios incorporaram as regras estabelecidas pela 6766/79 e as aplicaram, 

muitas vezes desconsiderando as peculiaridades existentes. Um exemplo disto é o parâmetro do 

lote mínimo estabelecido pela lei e reproduzido por boa parte dos municípios. O inciso II do artigo 

4º estabelece que os lotes devem ter área mínima de 125 m², autorizando o estabelecimento de 

lotes menores quando destinados à urbanização específica ou à edificação de conjuntos 

habitacionais de interesse social. Poucos foram os municípios que estabeleceram 125 m² como 

parâmetro mínimo para o tamanho de lote e raríssimos foram os que incluíram um tamanho menor 

para os casos de interesse social. O custo do terreno, excessivo principalmente nas regiões 

metropolitanas eleva a necessidade de promover adensamentos compatíveis, associando custo 

do terreno à capacidade de pagamento da população de menor renda. A vinculação do tamanho 

de lote a determinados padrões de ocupação também determina esta compatibilidade, tendo sido 

desconsiderada por vários municípios. O formato normativo que tem sido encontrado nos últimos 

anos é a instituição de leis específicas de interesse social e mais recentemente ainda, a instituição 

das zonas especiais de interesse social, instrumento previsto no Estatuto da Cidade, 

incipientemente aplicado por alguns municípios. 

 

Em 1999, a lei 6766 sofreu algumas alterações com a promulgação da lei federal 9785/99. 

Aspectos pertinentes aos preceitos constitucionais, como a vinculação de determinados 

parâmetros a índices dispostos no plano diretor foram incorporados (como a vinculação entre o 

total de áreas públicas a serem destinadas e a densidade prevista para o empreendimento). 

Assim também aspectos referentes à regularização de parcelamentos foram complementados, 

inclusive de caráter registrário. Do ponto de vista urbanístico, destacam-se o parágrafo único do 

artigo 43 no tocante à exigência da destinação das áreas públicas dispostas no artigo 4º, 

podendo, nos casos de regularização, ser substituídas por pecúnia ou área equivalente, no dobro 

da diferença entre o total exigido e o efetivamente destinado e o artigo 53-A que considerou de 

interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa 

das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou ainda, entidades autorizadas por lei, em 

especial as regularizações de parcelamento e assentamentos. Do ponto de vista registrário, 

destaca-se a inclusão do parágrafo 3º do artigo 26, que atribuiu, nos parcelamentos populares, à 

Cessão de Posse com Imissão Provisória na Posse o caráter de escritura pública, admitindo-o 

como instrumento passível de realização de registro do parcelamento.   

 

Desde 2000, está em discussão na Câmara dos Deputados, o PL 3.057, conhecido como projeto 

de lei da responsabilidade territorial que, se aprovado, substituirá a Lei 6766/79. Em discussão já 
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há sete anos no Congresso Nacional, este PL modificará com radicalidade muitos dos dispositivos 

vigentes pela legislação atual, mas seu caráter polêmico tem dificultado a sua aprovação. Deve-se 

ressaltar que as mudanças constitucionais e o impulso promovido pela promulgação da lei 

10.257/01 colocaram em outro patamar a discussão sobre o parcelamento do solo para fins 

urbanos e integram, com força, os dispositivos propostos por este PL, principalmente no que se 

refere à concepção da gestão plena dos municípios, para aqueles que tenham plano diretor e uma 

estrutura de gestão condizente com as exigências licenciadoras e a inclusão de conceitos e 

capítulos referentes à regularização fundiária, para a qual foram designadas três categorias: a 

regularização fundiária sustentável, a regularização fundiária de interesse social e a regularização 

fundiária de interesse específico. A este respeito, cabe destacar a consolidação da questão até 

mesmo em normativas ambientais, como é o caso da Resolução CONAMA 469/2006 que dispôs 

sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, 

para a intervenção ou a supressão de vegetação em Áreas de Proteção Permanentes (APPs), em 

resposta aos tradicionais problemas provocados pela aplicação das disposições do Código 

Florestal (Lei Federal 4771/65) em APPs urbanas.  

 

A assunção da realidade territorial nas disposições a serem aplicadas por esta futura lei é um 

aspecto que merece ser observado, mas encontrará dificuldades diante do caráter não aplicativo 

de muitos planos diretores e da ausência de mecanismos locais que referendem ou implementem 

as disposições de regularização fundiária, sem falar que, mais uma vez, a morosidade provocada 

pela polêmica instaurada no seu processo de discussão, colocá-la-á novamente com atraso frente 

a dinâmica urbanizadora que passa por um segundo momento de explosão recente, esta 

provocada  por uma onda expansiva das atividades do mercado imobiliário. 

 

 

6.1.1.2 Legislação Federal de Promoção Habitacional  

 

Outra gama de normativas diz respeito aos aspectos de promoção dos programas habitacionais. 

Este campo teve significativas contribuições recentes, principalmente com a promulgação da Lei 

Federal 11.124/2005 que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social. Esta lei é decorrente da Política Nacional de 

Habitação, publicada em novembro de 2004 pelo Ministério das Cidades, que definiu uma série de 

princípios, objetivos gerais e diretrizes voltados para a promoção da habitação de interesse social. 

A lei é estratégica ao compor o sistema integrado das três esferas de governo, corroborando os 
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princípios do pacto federativo, explicitados logo no artigo 4º da lei: “compatibilidade e integração 

das políticas habitacional federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como das demais 

políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social.” 

 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social gerirá recursos do FAT (Fundo de Amparo 

ao Trabalhador), o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o FNHIS (Fundo Nacional 

de Habitação de Interesse Social) e outros fundos ou programas que vierem a ser criados. 

Ressalte-se que o FGTS não foi incluído no rol dos recursos do FNHIS, este composto por 

recursos do FAS (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social), dotação do Orçamento Geral da 

União, recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação; 

contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou 

internacionais; receitas operacionais ou patrimoniais realizadas com recursos do FNHIS, outros 

fundos, recursos ou programas que vierem a ser a ser incorporados ao FNHIS. Os recursos do 

FNHIS serão aplicados de forma descentralizada por intermédio dos Estados, Distrito Federal e 

municípios. Neste aspecto, cabe ressaltar que a lei exige que cada um dos entes destas três 

esferas constitua fundo com dotação orçamentária própria, destinado a implementar a Política de 

Habitação de Interesse Social; constitua conselho que contemple a participação de entidades 

públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação; 

apresente plano habitacional de interesse social, considerando especificidades do local e da 

demanda; firme Termo de Adesão ao FNHIS, entre outras condições. 

 

A lei reforça o papel dos conselhos estaduais e municipais. Os estados que aderirem ao Sistema 

deverão atuar como articuladores das ações do setor habitacional no âmbito do seu território, 

promovendo a integração dos planos habitacionais dos municípios aos planos de desenvolvimento 

regional,coordenando atuações integradas que exijam intervenções intermunicipais, em especial 

nas áreas complementares à habitação, e dando apoio aos municípios para a implantação dos 

seus programas habitacionais e das suas políticas de subsídios. O papel dos conselhos 

municipais será o de fixar critérios para a priorização das linhas de ação, alocação de recursos e 

atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais.  Estes também promoverão ampla 

publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à 

moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, 

identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos 

benefícios e dos financiamentos concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e 

fiscalização pela sociedade das ações do SNHIS. Além disso, os conselhos deverão dar 
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publicidade às regras e critérios para o acesso a moradias no âmbito do SNHIS, em especial às 

condições de concessão de subsídios. A Resolução 13/2007 definiu como principais ações para a 

distribuição de recursos do FNHIS a provisão habitacional de interesse social, a melhoria das 

condições de habitabilidade de assentamentos precários, além da elaboração de planos 

habitacionais de interesse social e desenvolvimento e da qualificação da política habitacional e a 

prestação de serviços de assistência técnica para Habitação de Interesse Social. 

 

Fica claro que os conselhos municipais deverão aprofundar as discussões sobre as regras locais 

de atendimento habitacional, tendo um papel proeminente até mesmo na concepção destes 

critérios, questões que são parte integrantes dos planos locais de habitação. Ao estabelecer que o 

acesso à moradia deve ser assegurado aos beneficiários do SNHIS, de forma articulada entre as 

três esferas do governo, priorizando as famílias de menor renda, a lei explicita que os benefícios 

concedidos no âmbito do sistema poderão ser representados por subsídios financeiros destinados 

a: complementar a capacidade de pagamento das famílias beneficiárias; equalização de 

operações de crédito realizadas por instituições financeiras autorizadas pelo Conselho Monetário 

Nacional e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil; isenção ou redução de impostos municipais, 

distritais, estaduais ou federais incidentes sobre o empreendimento, no processo construtivo, 

condicionado à prévia autorização legal; além de outros benefícios não caracterizados como 

subsídios financeiros, destinados a cobrir o custo de construção ou aquisição de moradias. Estas 

medidas indicam algumas regras que o município pode adotar, no que se refere à política de 

subsídios, lembrando que a própria lei incluiu as diretrizes pelas quais os benefícios serão 

concedidos: identificação dos beneficiários dos programas realizados no âmbito do SNHIS no 

cadastro nacional, de modo a controlar a concessão dos benefícios; valores de benefícios 

inversamente proporcionais à capacidade de pagamento das famílias beneficiárias; utilização de 

metodologia aprovada pelo órgão central do SNHIS para o estabelecimento dos parâmetros 

relativos aos valores dos benefícios, à capacidade de pagamento das famílias e aos valores 

máximos dos imóveis, que expressem as diferenças regionais; concepção do subsídio como 

benefício pessoal e intransferível, concedido com a finalidade de complementar a capacidade de 

pagamento do beneficiário para o acesso à moradia, ajustando-a ao valor de venda do imóvel ou 

ao custo do serviço de moradia, compreendido como retribuição de uso, aluguel, arrendamento ou 

outra forma de pagamento pelo direito de acesso à habitação e impedimento de concessão de 

benefícios a proprietários, promitentes compradores, arrendatários ou cessionários de imóvel 

residencial. Cabe ressaltar no âmbito destas diretrizes, a previsão de um cadastro nacional de 

beneficiários, de modo a controlar a concessão de benefícios, assim como o estabelecimento de 
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parâmetros quanto aos valores de benefícios, capacidade de pagamento das famílias e os valores 

máximos dos imóveis, questões que estão sendo discutidas no Plano Nacional de Habitação. 

Parte das regras e disposições relativas à aplicação dos recursos do FNHIS programadas para o 

período 2008-2011 estão contidas nas resoluções e instruções normativas do Conselho Gestor do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. 

 

Dois outros instrumentos normativos devem ser ainda destacados aqui. O primeiro é a Lei 

10.998/2004 que alterou o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), antes 

tratada na Medida Provisória 2.212/2001. Nesta, estão explicitadas as finalidades para as quais os 

subsídios são concedidos, quais sejam: a complementação da capacidade financeira do 

proponente para pagamento do preço do imóvel residencial, do valor necessário a assegurar o 

equilíbrio econômico-financeiro das operações de financiamento realizadas pelas instituições 

financeiras ou agentes financeiros do SFH, compreendendo as despesas de contratação, de 

administração e cobrança e de custos de alocação, remuneração e perda de capital e do valor 

necessário a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das operações de parcelamento, 

realizadas pelas instituições financeiras ou agentes financeiros do SFH, compreendendo as 

despesas de contratação e administração do crédito e remuneração das instituições ou agentes.  

 

O segundo é a Resolução 518/06, do Conselho Curador do FGTS, que alterou e consolidou a 

Resolução 460/04 que tem como objetivo viabilizar o acesso à moradia para famílias de baixa 

renda através de operações de financiamento com subsídios / desconto, organizados de forma 

coletiva e em parceria com o Poder Público ou Entidade Organizadora. Com o estabelecimento da 

Resolução 460/04, 50% da rentabilidade do Fundo foi disponibilizado para complementar a 

capacidade de financiamento do beneficiário com renda limitada a R$ 1.875,00 nas regiões 

metropolitanas e municípios com mais de 100 mil habitantes e R$ 1.125,00 nos demais 

municípios. 

 

Ainda em nível federal, outros dois importantes programas foram lançados nos últimos anos, em 

caráter de ações prioritárias e emergenciais — o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

e o Programa “Minha Casa, Minha Vida”– PMCMV.  Este último, com forte tendência de 

continuidade de ação no novo governo federal (2011 – 2014), foi lançado pelo Governo Federal 

através da Lei Federal n° 11.977 de julho de 2009 e  tem como objetivo o estímulo ao mercado 

privado de habitação popular destinado a famílias com renda de até dez salários mínimos, e a 

oferta de subsídios de quase 100% para as famílias com renda de até 3 (três) salários mínimos. A 
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lei trata também de estabelecer conceitos e procedimentos de âmbito federal para a promoção da 

regularização fundiária de assentamentos urbanos, introduzindo novos instrumentos para a 

legalização de moradias. 

 

Segundo definições da lei, o PMCMV compreende o Programa Nacional de Habitação Urbana – 

PNHU, e o Programa Nacional de Habitacional Rural – PNHR, que através de repasses da União 

ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e ao Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, 

com participação da união no Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab, e com concessão 

de subvenção econômica da União ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, implantará a referida política habitacional numa estrutura normativa paralela ao Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS. 

 

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC também não está diretamente vinculado ao 

SNHIS, porém é financiado em grande parte com recursos do Orçamento Geral da União - OGU e 

abrange, entre as áreas estratégicas de desenvolvimento, o saneamento e a habitação. 

Por fim, paralelamente à atuação dos programas, o Governo Federal, através da Secretaria de 

Habitação do Ministério das Cidades, elaborou o Plano Nacional de Habitação– PLANHAB, 

referência de grande importância para este PLHIS.  

 

Segundo definição do Ministério das Cidades, para o PLANHAB, o problema da habitação é 

derivado da diversidade de situações que as necessidades habitacionais demandam, seja em 

relação às características sociais e econômicas da população, da capacidade institucional do 

poder público, dos diferentes processos de produção, das fontes de financiamento e subsídio, da 

questão fundiária e urbana local ou da estruturação da cadeia produtiva da construção. Este Plano 

é parte de um processo de planejamento de longo prazo do Governo Federal, que pressupõe 

revisões periódicas e articulação com outros instrumentos de planejamento e orçamento, como o 

Plano Plurianual (PPA).O horizonte de planejamento do PlanHab é o ano de 2023, com suas 

revisões correspondentes aos anos de elaboração dos PPAs: 2011, 2015 e 2019.  
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6.2 Legislação Estadual 

 

6.2.1 Constituição do Estado de São Paulo de 1989 

 

O Capítulo II da Constituição do Estado de São Paulo incluiu disposições sobre o 

desenvolvimento urbano, do artigo 180 ao 183. No artigo 180 estão as diretrizes e normas 

relativas ao desenvolvimento urbano, no qual não aparecem disposições diretamente voltadas 

para a habitação. Cabe ressaltar, no entanto, a aprovação da emenda constitucional 23, de 31 de 

janeiro de 2007, que alterou o inciso VII do artigo, alteração que poderá contribuir sobremaneira 

para os processos de regularização fundiária de favelas e outros tipos de assentamentos em 

áreas de uso comum do povo. Com esta aprovação, a desafetação de áreas de uso comum do 

povo tornou-se possível, nos casos de regularização de interesse social. Assim é que a emenda 

especificou que as áreas definidas nos projetos de loteamento como áreas verdes ou 

institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originais alterados, exceto quando a 

alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de loteamentos, cujas áreas verdes 

ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse 

social, destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada. O Parágrafo 1º 

desta emenda especifica que as exceções serão admitidas desde que a situação das áreas objeto 

da regularização esteja consolidada até dezembro de 2004 e mediante a realização de 

compensação, podendo ser dispensada, desde que se comprove a existência de áreas públicas 

suficientes no entorno do assentamento. 

 

A questão da regularização também aparece com força no artigo seguinte ao dispor que os 

municípios estabelecerão, observadas as diretrizes fixadas para as regiões metropolitanas, 

microrregiões e aglomerações urbanas, critérios para a regularização e urbanização de 

assentamentos e loteamentos irregulares. Outra emenda constitucional (16, de 25/11/2002) 

acrescentou mais um parágrafo ao artigo, vedando aos municípios, nas suas leis edilícias, a 

exigência de apresentação de planta interna para edificações unifamiliares, uma iniciativa que 

procurou facilitar os procedimentos burocráticos para a aprovação de projetos residenciais de 

pequeno porte. Assim também as disposições relativas à produção de habitação popular foram 

estabelecidas no artigo 182, incumbindo ao estado e municípios promover programas de 

construção de moradias populares, de melhoria de condições habitacionais e melhoria do 

saneamento básico. 
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Importa concluir destas disposições que, além da exigência constitucional de se promover 

programas de produção de moradias populares, muitos instrumentos jurídicos voltados à 

regularização fundiária foram incorporados, mas devem, sobretudo, serem assumidos pelos 

municípios, aos quais caberá aplicar as medidas aqui instituídas. A despeito dos mecanismos 

instituídos por esta lei estadual que procuraram abrigar, de alguma forma, situações de 

irregularidade que demandam uma ação institucional, outros mecanismos de abrangência 

municipal devem ser complementados, diretriz que a promulgação do plano diretor pode auxiliar 

nos aspectos que regulamentam a questão da habitação e toda a sua problemática. 

 

 

6.2.2 Legislação Estadual de Promoção Habitacional 

 

Há um amplo conjunto de leis estaduais que estabelecem regras para a promoção habitacional no 

estado de São Paulo e orientam a vinculação aos programas executados pelo estado de São 

Paulo pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento habitacional e Urbano) para a produção e 

gestão de moradias. De certa forma, o Governo Estadual paulista assumiu um rol até extenso de 

mecanismos e programas, instituídos por lei e isto já representa um avanço, do ponto de vista 

institucional. Desde 1989, o estado vem promulgando leis que estabelecem o acréscimo de um 

ponto percentual à alíquota de 17% prevista na Lei 6734/89 destinado a programas habitacionais. 

A última edição deste tipo de legislação foi em 2007, com a promulgação da Lei 12.786/07, que 

prorrogou até 31 de dezembro de 2008 a elevação deste um ponto percentual, prevista 

anteriormente na lei 11.601/2003. Curioso observar que ao estipularem prazos de validade, estas 

leis têm que ser editadas anualmente, revelando que não se trata de uma garantia plena. Cabe 

ressaltar ainda, que diferentemente dos primeiros anos, quando havia regras claras quanto à 

aplicação de recursos em programas habitacionais pela CDHU, estabelecidos, inclusive por 

decretos estaduais (como os decretos 31.357/90 e 33.119/91), esta lei não vinculou a aplicação 

deste percentual aos programas habitacionais, fazendo apenas uma referência à Lei 6.374/89. 

 

Em 1990, foi promulgada a Lei 6.756/1990, que criou o Fundo de Financiamento e Investimento 

para o Desenvolvimento Habitacional e Urbano, ao qual competia investir em projetos de 

assentamento humano destinados à geração de condições de vida adequadas à população de 

diferentes níveis de renda, viabilizando o acesso à habitação e serviços urbanos. A Instituição de 

um Conselho de Orientação, definição dos recursos que constituem o Fundo, além das regras 

quanto à gestão patrimonial foram assuntos tratados por esta lei. Recentemente, a Lei 
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12.801/2008 autorizou o Poder Executivo a adotar medidas visando à participação do Estado no 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, criando, além disso, o Conselho de 

Habitação (CEH), o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS) e o Fundo 

Garantidor Habitacional (FGH). Esta lei não revogou a lei de 1990, o que suscita dúvidas em 

relação à sua vigência. O fato é, porém, que a nova lei insere-se no marco jurídico federal, o que 

representa um avanço do ponto de vista do arranjo institucional e da aplicação de medidas para a 

construção do pacto federativo entre União, estados e municípios nas políticas relacionadas à 

habitação. 

 

São vários os destaques desta lei. Primeiro, determina que a participação do Estado no SNHIS 

será direcionado ao atendimento da população de baixo poder aquisitivo, enquadrada na renda 

familiar de até 5 (cinco) salários mínimos. O atendimento a famílias com renda de até 10 salários 

mínimos será permitida, desde que não ultrapasse 20% do total do orçamento da Secretaria de 

Habitação e da CDHU. Segundo, a lei dirige a participação do estado no SNHIS mediante o 

estabelecimento de planos estadual e municipais, devendo os programas e ações serem incluídos 

nos Planos Plurianuais (PPAs), leis de diretrizes orçamentárias (LDOs) e leis orçamentárias 

anuais (LOAs). Terceiro, a lei criou o Conselho com atribuições específicas, inclusive de propor 

programas e ações para o desenvolvimento da política estadual de habitação de interesse social, 

acompanhar a implantação de programas e ações desta natureza, promover a cooperação entre 

as várias esferas de governo, incentivar, estruturar e fortalecer os conselhos voltados à política 

habitacional, ampliar os mecanismos de controle social sobre as políticas de habitação, além de 

outras medidas de interesse para a promoção habitacional do estado de São Paulo. Quarto, criou 

o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, explicitando os recursos que farão parte, 

dentre os quais recursos de dotações orçamentárias anuais que lhe forem atribuídas, recursos do 

FNHIS, além de outros. Interessante notar que, além da criação de um Conselho, a lei criou um 

Conselho Gestor deste Fundo, com participação paritária entre membros do executivo estadual e 

da sociedade civil, neste caso com poder deliberativo para as diretrizes de aplicação do Fundo. 

Quinto, criou o Fundo Garantidor Habitacional, cujos recursos serão utilizados para garantir risco 

de crédito e de performance, equalizar taxas de juros, conceder aval e apoiar operações de 

securitização. 

 

No tocante à aplicação do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, algumas disposições 

tocam diretamente sobre decisões municipais e revelam, assim como naquelas disposições 

traçadas pela União, a importância de um planejamento municipal instituído e de um arranjo 
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institucional minimamente estruturado. Assim é que o artigo 14 manda que os recursos do FPHIS 

em áreas urbanas submetam-se à política de desenvolvimento urbano expressa no plano diretor 

aprovado. O parágrafo único deste artigo orienta a prioridade de atendimento aos municípios que 

disponham de fundos e conselhos de habitação, desenvolvam planos municipais ou regionais de 

habitação de interesse social, bem como adotem medidas e mecanismos que agilizem a 

aprovação e regularização de empreendimentos habitacionais de interesse social. Neste caso, os 

chamados agentes promotores também podem estar envolvidos, entendidos como fundações, 

sindicatos, associações comunitárias, cooperativas habitacionais, empresas municipais de 

habitação ou quaisquer outras entidades públicas ou privadas que desempenham atividades na 

área habitacional. 

 

O rol de possibilidades na utilização destes recursos é bastante amplo e abriga, de certa forma, o 

conjunto de programas variados instituídos pelo governo do estado por lei ou decreto, ao longo 

das décadas de 1990 e 2000. A lei 9.142/95 dispôs sobre o financiamento e desenvolvimento de 

programas habitacionais sociais destinados à população de baixa renda, incluindo a construção 

de moradias; a produção de lotes urbanizados; a urbanização de favelas; a intervenção em 

cortiços e em habitações coletivas de aluguel; a reforma e recuperação de unidades habitacionais 

e a construção ou reforma de equipamentos comunitários vinculados aos projetos habitacionais. 

Posteriormente, a Lei 9788/97 criou o Programa Cooperativo para a Construção de casas 

Populares; o Decreto 43.132/98 instituiu o Programa de Atuação em Cortiços (PAC); a Lei 

10.365/99 autorizou o Estado a implantar o Programa de Locação Social (ainda que não vinculado 

à formação de um parque público de locação); o Decreto 44.782/00 instituiu o Programa de Lote 

Social Urbanizado (PROLURB); a Lei 11.330/02, que dispôs sobre a ampliação da área de 

intervenção do Programa de Atuação em Cortiços (PAC); o Decreto 48.982/04 criou o programa 

de Crédito para a Compra de Terra, visando a construção de casas populares; a Lei 12.148/05 

que instituiu a Política de Incentivo e Apoio à Ação Comunitária em Condomínios e Conjuntos 

Habitacionais do Estado e o Decreto 52.050/07 que instituiu o Programa de Regularização de 

Núcleos Habitacionais (públicos ou privados) – Cidade Legal. 

 

É neste contexto que a Lei 12.801/08 compreende um amplo conjunto de ações que poderão ser 

financiados com os recursos do Fundo, quais sejam: a aquisição, locação, arrendamento, 

construção, conclusão, ampliação, melhoria, reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas 

e rurais; a aquisição de terrenos destinados à implantação de intervenções habitacionais; a 

produção e financiamento de lotes urbanizados; a produção e financiamento de empreendimentos 
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habitacionais dotados de infra-estrutura urbana básica e equipamentos comunitários; a  

regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; a urbanização 

ou reurbanização de áreas degradadas ou assentamentos informais; a produção de equipamentos 

comunitários; o investimento em obras e serviços de saneamento básico, infra-estrutura e 

equipamentos urbanos, complementares aos atendimentos habitacionais de interesse social; a 

aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias em processos de 

regularização; a recuperação ou construção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, 

centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social; o repasse de recursos aos 

agentes financeiros e  promotores e aos fundos municipais e regionais, visando a sua aplicação 

em programas e ações aprovadas pelo Conselho Gestor do FPHIS; a concessão de subsídios, 

observadas as normas pertinentes e os limites orçamentários estabelecidos; a constituição de 

contrapartidas, para viabilizar a completa realização dos programas implementados com recursos 

do FPHIS; o ressarcimento dos custos operacionais do agente operador. 

 

Diante deste montante de ações possíveis, caberá aos municípios organizarem-se 

institucionalmente, segundo as regras estabelecidas pela lei para que possam adquirir recursos 

necessários a realizá-las, questão que passa efetivamente pelo estabelecimento de diretrizes a 

serem traçadas pelo plano de habitação local e pela constituição de um arcabouço jurídico-

institucional que seja condizente com a estrutura instituída pelo Estado. Além disso, a participação 

de Campinas nos recursos do governo estadual passará efetivamente, também, por um esforço 

de gestão entre as partes para que os entraves políticos não predominem sobre as decisões 

legais. 

 

 

6.3 Legislação Municipal 

 

Para que se possa analisar adequadamente a legislação municipal em Campinas, devemos 

considerar o conjunto das leis que compõem o marco regulatório referente à política urbana e de 

habitação. Serão analisadas, portanto as leis: 

 

� Plano Diretor de 2006; 

� Lei de Uso e Ocupação do Solo 6.031 de 1988; 

� Lei de EHIS. 
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Serão analisadas também as leis complementares que regulamentam as operações urbanas, os 

projetos de lei em curso e os estudos que estão sendo elaborados, especialmente os Planos 

Locais de Gestão Urbana das macrozonas que compõem o município de Campinas49. A 

elaboração de Planos Locais de Gestão Urbana faz parte da exigência contida no Plano Diretor de 

2006 e tem como objetivo adequar o zoneamento da cidade, utilizando os parâmetros e zonas 

contidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo de 6031/88. Conforme estabelece o artigo 17º do 

Plano Diretor de 2006, os planos locais terão como papel:  

 

“I – adequar os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo às condições 

ambientais, urbanísticas e sócio–econômicas; 

II – detalhar as políticas setoriais, com a participação direta dos órgãos ligados à sua 

execução, de modo a garantir políticas e intervenções adequadas e compatíveis com o 

desenvolvimento integral do Município; 

III – definir as diretrizes viárias e de preservação e recuperação ambiental.” 

 

Por fim, as Zeis também serão objeto de análise, considerando aquelas previstas no PD de 2006 

e as novas propostas pelos Planos Locais de Gestão Urbana. 

 

 

6.3.1 O Plano Diretor - Lei Complementar nº 15/2006  

 

Conforme explicitado acima, a partir de 2001 com a aprovação do Estatuto da Cidade (lei federal 

10.257/2001) tornou-se obrigatório para municípios com população acima de 20.000 habitantes, a 

revisão ou elaboração de planos diretores, estabelecendo como data limite outubro de 2006. Com 

a promulgação do Estatuto da Cidade, os planos diretores passaram também a ter um novo papel: 

o estabelecimento de uma nova ordem urbanística, tendo como princípio fundamental garantir o 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade.  

 

Neste sentido, a lei do Estatuto da Cidade definiu também a obrigatoriedade da participação dos 

segmentos da sociedade civil no processo de elaboração dos Planos Diretores assim como a 

                                                 
 
 
49 Embora tenhamos em Campinas nove macrozonas, que deverão ser objeto da elaboração de Planos Locais de 
Gestão Urbana, não há estudos ainda para os PLGs das Macrozonas 1, 3, 4 e 7.  
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inclusão, na lei, de instrumentos de gestão urbana que possibilitem a justiça social, a 

democratização do acesso a terra urbanizada e o controle da valorização imobiliária.  

 

Conforme aborda Maricato (2007), dentre as trincheiras de disputa abertas pelos novos Planos 

Diretores Participativos, aquela que talvez devesse ser identificada como prioridade na construção 

de uma cidade melhor é a busca por viabilizar melhor localização para os p obres nas 

cidades e melhorar suas condições de vida .  

 

A nova proposta de plano diretor inaugurada com a promulgação do Estatuto da Cidade 

pressupõe a definição de eixos estratégicos (habitação, saneamento, etc), institui as ZEIS e 

também diversos instrumentos para controle da retenção especulativa de imóveis urbanos como o 

IPTU progressivo e o Parcelamento, Utilização e Edificação Compulsórios – PEUC; além disso, 

institui mecanismos para viabilizar parcerias e para a captura da valorização, como a outorga 

onerosa, o consórcio imobiliário e as operações urbanas. Cada município deverá escolher os 

instrumentos mais adequados a sua problemática territorial local.   

 

O Plano Diretor de Campinas de 2006 foi elaborado a partir da revisão do Plano Diretor de 1996. 

O texto da lei concentrou-se no estabelecimento de diretrizes deixando os detalhamentos para 

serem incluídos posteriormente nos planos locais de gestão urbana das macrozonas, conforme 

citado acima. Este plano (2006) baseou-se em um extenso diagnóstico (constante do Caderno de 

Subsídios). Segundo consta no relatório de avaliação do PD de Campinas, realizado pelo 

Observatório das Metrópoles/Pólis, o texto orientativo da Secretaria de Planejamento do Município 

definiu que o novo plano diretor deveria conter apenas diretrizes gerais, sendo que os planos 

locais (PLG), num segundo momento, estariam “destinados a detalhar regras para as áreas 

específicas da cidade”. Ficaria para um segundo momento também a revisão da lei de uso e 

ocupação do solo e das demais leis urbanísticas. Isto nos faz concluir que o plano diretor serviu 

mais como um “roteiro”.  

 

Assim, na revisão do Plano Diretor de 2006, a proposta adotada pelo governo foi manter os 

instrumentos do Estatuto da Cidade no texto da lei, mas submetendo estes instrumentos a 

regulamentação posterior, tanto no que se refere a forma de aplicação, como também a definição 

em que áreas da cidade poderiam ser aplicados. A delimitação territorial dos instrumentos ficou 

adiada e submetida a elaboração posterior dos planos locais de gestão urbana das nove 

macrozonas. Podemos dizer, também, que a manutenção dos parâmetros urbanísticos da lei 
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6031/88 e o não enfrentamento da necessidade de revisão desta lei durante o Plano Diretor 

enfraqueceu o plano, e fez com que a cidade perdesse a oportunidade de avançar na legislação 

urbanística. 

 

Ainda segundo a avaliação feita pelo Observatório das Metrópoles/Pólis, embora o plano diretor 

de 2006 apresente um extenso diagnóstico, o texto da lei não reflete grande parte das 

necessidades apontadas, tratando “de forma superficial” questões importantes como saneamento 

e habitação. As estratégias não se traduzem em propostas e a demarcação das ZEIS de Indução 

reforça a desigualdade sócio territorial, pois  concentra as ZEIS nos vazios periféricos, em meio a 

favelas e loteamentos clandestinos, embora existam muitos terrenos vazios na área mais 

urbanizada e central da cidade. 

 

Conclui a avaliação que “o plano não permite auto-aplicabilidade e, em relação ao plano anterior, 

pouco altera diretrizes que gerem mudanças significativas na configuração do território municipal. 

Não há uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico que se reflita no território e articule as 

diversas políticas públicas”. 

 

Pode-se acrescentar que o plano não prioriza investimentos e não inclui o equacionamento das 

metas quantitativas concretas com o orçamento municipal.  

 

 

6.3.1.1 O Texto da Lei 

 

No que tange a correlação entre o Plano Diretor – PD e o Plano de Habitação – PH podemos 

destacar os seguintes objetivos (Capítulo II) e diretrizes da política de desenvolvimento: 

 

� A redução das desigualdades entre as áreas do município, eliminando os fatores de 

segregação sócio espacial da população de baixa renda, por meio da justa distribuição 

de infra-estrutura e dos serviços públicos; 

� A redução das desigualdades através da inclusão social; 

� A promoção de políticas públicas de habitação de interesse social, voltada para a 

população de baixa renda. 

� O estabelecimento de mecanismos que assegurem o cumprimento da função social da 

propriedade e da cidade; 
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� O estabelecimento de critérios para o adequado aproveitamento dos imóveis não 

edificados, subutilizados e não utilizados. 

 

No capítulo IV, título 1 o PD apresenta o conceito da função social da cidade e da propriedade e, 

para garantir seu cumprimento, admite a possibilidade de intervenção do poder executivo n a 

propriedade imóvel  desde que com as seguintes finalidades: 

 

� Promover o adequado aproveitamento dos imóveis não edificados, subutilizados e não 

utilizados; (incluindo a definição destes conceitos50) 

� Promover a regularização fundiária de favelas, ocupações e loteamentos clandestinos e 

irregulares. 

� Promover a ocupação dos vazios urbanos, de acordo com sua vocação urbanística. 

 

O Plano Diretor define também o conceito de vazio urbano: as áreas com possibilidade de 

parcelamento do solo, utilização ou edificação e que não estejam sendo aproveitadas,  e remete 

ao Plano Setorial de Habitação e Planos Locais a in dicação destes vazios urbanos para 

aplicação dos instrumentos urbanísticos .  

 

Sendo assim, cabe ao Plano de Habitação indicar os vazios urbanos de interesse para a 

política de habitação . Ressalta-se, portanto que para a efetiva utilização destes vazios através 

da aplicação dos instrumentos do EC, faz-se necessário: 

 

1) Conhecer estes terrenos vazios antes de selecioná-los e demarcá-los como ZEIS. 

Conhecer sua situação fiscal e fundiária no intuito de estabelecer uma estratégia para 

aquisição futura dos mesmos51. Imóveis que possuem dívidas com a prefeitura 

                                                 
 
 
50 § 1º - Considera–se imóvel não edificado a terra nua desprovida de qualquer edificação e que não atenda à utilização 
prevista na legislação específica. 
§ 2º - Considera–se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento esteja abaixo do mínimo definido na legislação 
específica. 
§ 3º - Considera–se não utilizado o imóvel que, a par de possuir edificação, encontra–se abandonado ou não habitado, 
incluídas as construções paralisadas ou em ruínas. 
§ 4º - A aplicação do Inciso III dependerá de estudos técnicos específicos. 
51 No intuito de constituir um banco de terras voltado a habitação de interesse social, a demarcação de ZEIS induz a 
redução dos preços dos terrenos para futura aquisição, seja por parte da iniciativa privada, seja por parte do poder 
público. No caso dos imóveis que possuem dívidas com a prefeitura, quando da inclusão como ZEIS e incorporação no 
banco de Terras, deverão ser adquiridos (via negociação) pela Prefeitura. 
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apresentam maior viabilidade para negociação e aquisição e para tanto poderão ser 

utilizados instrumentos como a dação em pagamento. 

2) Cruzamento de dados cartográficos sobre os imóveis com suas informações fiscais.  

3) É necessário que os instrumentos urbanísticos estejam regulamentados ao ponto de 

poderem ser utilizados e aplicados efetivamente. Apontaremos mais adiante que todos 

os instrumentos carecem de regulamentação posterior, enquanto outros apresentam 

dificuldade de implementação real. 

 

Enfatizamos também que nos parece bastante oportuno que a demarcação destes vazios seja 

incluída no Plano de Habitação tendo em vista que será o Plano de Habitação que definirá o total 

de terra vazia necessária para o atendimento do déficit e da demanda demográfica futura, e 

também a adequada localização e distribuição destas áreas no território municipal. Algumas áreas 

são aptas e possuem vocação para receber empreendimentos habitacionais de interesse social, 

enquanto outras não possuem infra-estrutura mínima necessária para tal ocupação. 

 

O Plano Diretor divide a cidade em nove macrozonas: MZ1- Área de Proteção Ambiental – APA, 

MZ2- Área de Controle Ambiental – ACAM, MZ3- Área de Urbanização Controlada – AUC, MZ4- 

Área de Urbanização Prioritária – AUP, MZ5- Área Prioritária de Requalificação – APR, MZ6- Área 

de Vocação Agrícola – AGRI, MZ7- Área de Influência da Operação Aeroportuária – AIA, MZ8- 

Área de Urbanização Específica – AURBE e MZ9- Área de Integração Noroeste – AIN e em sua 

seção 3, estabelece diretrizes específicas para cada delas. É importante destacar que a diretriz 

para a elaboração dos PLG é fazê-los utilizando como base as 18 zonas de uso da LUOS vigente 

(Lei 6031/88).  

 

Algumas observações sobre as diretrizes específicas para cada macrozona já nos parecem 

pertinentes, quais sejam: 

 

� Macrozona 1- APA . No inciso IV a diretriz é remover as favelas assentadas nas áreas e 

planícies de inundação. Parece-nos importante que o PLG desta macrozona considere a 

necessidade de equacionamento do problema habitacional existente nesta região 

através da desocupação das áreas de inundação, desde que associada à garantia de 

remoção das famílias em risco para terrenos próximos da área em questão. O pleno 

acesso ao saneamento para as moradias localizadas na APA também será fundamental, 

sejam estas moradias de interesse social ou não. A garantia da preservação do 
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patrimônio ambiental se dará apenas com a retirada do esgoto doméstico dos cursos 

d’água e também pela oferta de moradia social ao alcance da demanda local. Dados 

obtidos pela pesquisa realizada durante as pré-conferências demonstram que a 

população de baixa renda que mora em Sousas apresenta altos índices de coabitação, 

pois não há oferta de alternativas habitacionais que lhes permitam a constituição de um 

domicílio exclusivo. 

 

No inciso VIII, o plano estabelece a necessidade de controlar o parcelamento do solo na 

área rural, coibindo o parcelamento com características de uso urbano e a subdivisão 

em frações ideais. Lembramos que a ausência de um eficiente controle urbano e a 

ocorrência de parcelamentos em zona rural para fins urbanos contribui para o aumento 

do preço dos terrenos na APA e na cidade como um todo, impactando no adensamento 

das favelas e dificultando ainda mais o acesso a terra urbanizada por parte da 

população de baixa renda que habita esta região.  

 

� Macrozona 3.  No artigo 27, inciso XI destaca-se como diretriz específica implantar a 

Operação Urbana Consorciada CIATEC. Acreditamos ser este instrumento da operação 

urbana um dos principais potenciais para a ampliação dos recursos destinados a 

habitação de interesse social. No caso do CIATEC 2, trata-se de uma área bastante 

valorizada onde prevê-se a implantação de uma operação urbana desde 1996, quando 

da elaboração do PLG de Barão Geraldo. Entretanto a operação não foi regulamentada 

até o momento, embora importantes empreendimentos já estejam sendo aprovados e 

licenciados sem a cobrança de contrapartidas financeiras. O mesmo ocorre na 

Macrozona 4 com a Operação Urbana Capivari, entretanto lei regulamentadora desta 

operação foi promulgada em 2010. 

 

� A Macrozona 4  é denominada Área de Urbanização Prioritária, pois nela estão situados 

os bairros centrais e mais bem servidos de infra-estrutura urbana de todo município. 

Esta é uma macrozona com forte vocação para a localização de empreendimentos 

habitacionais de interesse social. Um breve levantamento feito por nossa equipe revelou 

a existência de 7.656 lotes vazios, totalizando área de 5.968.199,50 m²  de terrenos 

vazios. Entretanto nesta macrozona não foram demarcados vazios urbanos para ZEIS, 

nem tampouco foram definidos instrumentos indutores para garantir o acesso a terra 

para HIS nestes vazios. O Plano de Habitação deverá indicar vazios urbanos nesta 
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macrozona que deverão ser incluídos no PLG (em estudo pela UNICAMP) como ZEIS 

de indução, apontando a necessidade da associação de outros instrumentos para 

combater a retenção especulativa de terrenos vazios nesta área, como o PEUC, IPTU 

progressivo e a preempção.  

 

� Na Macrozona 5 , área de requalificação prioritária o plano diretor prevê a transferência 

da população localizada na área crítica de inundação do Rio Capivari. Esta macrozona 

concentra grandes problemas urbanos e habitacionais, gerados pelo crescimento 

desordenado que apresentou nas últimas décadas como: carência de equipamentos de 

comércio e serviços, carência de equipamentos sociais, existência de favelas ocupando 

áreas impróprias como beiras de córrego e margem de leitos férreos. Chama-nos a 

atenção a opção explicitada no plano diretor em localizar grandes áreas de ZEIS de 

indução nesta macrozona. Ora se temos atualmente grandes problemas na região e 

grande concentração de assentamentos precários, o objetivo de requalificar a área 

deverá ser atingido através da priorização destes vazios urbanos para a implantação de 

equipamentos sociais e para a melhoria da infra-estrutura urbana e social da região. O 

investimento na implantação de parques, praças e áreas de lazer e esportes deverá ser 

o foco da ação municipal nos próximos anos. Induzir o adensamento populacional de 

baixa renda na macrozona 5 nos parece inadequado. 

 

� A Macrozona 7  – área de influência aeroportuária é a área onde não há como o PLG 

propor alterações no ordenamento territorial sem considerar e equacionar o grave 

problema habitacional localizado ali. Compatibilizar a necessidade de ampliação do 

aeroporto de Viracopos com a demanda das famílias moradoras que estão na curva de 

ruído do aeroporto será o grande desafio do PLG da Macrozona 7. Embora o PD dê 

destaque à diretriz de adequação da infra-estrutura dos bairros localizados nas UTBs 66 

e 67, a curva de ruído do aeroporto atinge estas áreas representando risco à população 

que habita ali. Enfatizamos também que com a ampliação do aeroporto, a área de seu 

entorno terá grande valorização imobiliária, o que nos induz a propor a utilização do 

instrumento da operação urbana como forma de equacionamento do problema 

habitacional, sem onerar a administração municipal, ou seja, através do 

autofinanciamento das ações habitacionais custeadas com recursos oriundos da 

valorização dos terrenos do entorno. Entretanto o PD não incluiu a área e seu entorno 

como uma operação urbana. 
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� Na Macrozona 9  há a diretriz de priorizar os investimentos em infra-estrutura. Assim 

como a denominam, a região Noroeste apresenta sérios problemas relacionados a falta 

de integração com as demais regiões da cidade. Propõe-se para esta área a média 

densidade e a adequação de sua estrutura viária. A região concentra grandes 

assentamentos precários (favelas em beiras de córrego e extensos conjuntos 

habitacionais), com grande número de unidades habitacionais de interesse social. É uma 

região conurbada com os municípios de Sumaré e Hortolândia, o que a torna mais 

complexa sob o ponto de vista das soluções urbanas. Nesta área há também algumas 

ZEIS de indução demarcadas e o Plano de habitação deverá verificar se estas áreas são 

aptas para receber habitação de interesse social. A preocupação com a integração 

multimodal da região se justifica pelo grande volume de viagens partindo desta 

macrozona no sentido do centro de Campinas e também além dos limites municipais, no 

vetor Sumaré e Hortolândia. 

 

 

6.3.1.2 Sobre o Capítulo V – da Política de Habitaç ão 

 

Com relação à política de habitação o PD define em seu artigo 50 os seguintes objetivos: 

 

i. Universalizar o acesso à moradia com condições adequadas de habitabilidade, 

priorizando a população de baixa renda; 

ii. Reduzir o déficit habitacional, promovendo empreendimentos de interesse social e 

criando condições para a participação da iniciativa privada, inclusive através de 

parcerias; 

iii. Reverter o processo de segregação sócio–espacial, promovendo o cumprimento da 

função social da cidade e da propriedade, por intermédio do incentivo e indução à 

produção habitacional de interesse social nos vazios urbanos que possuam, em seu 

entorno, infra–estrutura; 

iv. Promover a requalificação urbanística e a regularização fundiária dos assentamentos 

habitacionais precários, clandestinos e irregulares, dotando–os de infra–estrutura, 

equipamentos públicos e serviços urbanos e erradicando riscos; 

v. Promover a melhoria das construções em assentamentos precários, através de 

assistência técnica à autoconstrução e de financiamentos para reforma, ampliação e 

melhoria da edificação; 
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vi. Remover e reassentar as famílias que ocupam áreas de risco ou inadequadas para 

habitação. 

 

As diretrizes da política, por sua vez são: 

 

i. Articular os programas habitacionais com os de gestão ambiental, transporte, saúde, 

educação, ação social e geração de emprego e renda; 

ii. Instituir Zonas Especiais de Interesse Social, na forma dos arts. 84 a 87 desta Lei 

Complementar; 

iii. Constituir banco de terras, destinado à produção de habitações de interesse social; 

iv. Coibir a implantação de loteamentos clandestinos e irregulares; 

v. Fortalecer os mecanismos e instâncias de participação dos vários segmentos da 

sociedade na formulação, execução e acompanhamento de planos, projetos e 

programas habitacionais; 

vi. Garantir o acesso das famílias de baixa renda às linhas de financiamento público para 

habitação de interesse social; 

vii. Simplificar os procedimentos de aprovação de empreendimentos habitacionais de 

interesse social, promovendo a redução dos custos e o aumento da oferta; 

viii. Contemplar, nos programas habitacionais, alternativas como locação social e 

consórcios, incrementando o comércio e o aproveitamento de imóveis vazios; 

ix. Instituir sistema de informações atualizadas sobre a situação habitacional do 

Município, que reflita sua evolução, constituído de indicadores quantitativos e 

qualitativos, além de mapas e plantas, a ser integrado a sistema de informações 

geográficas – SIG multifinalitário e multiusuário; 

x. Instituir cadastro dos beneficiários de concessão de uso especial para fins de moradia 

e de concessão de direito real de uso a ser integrado a sistema de informações 

geográficas – SIG multifinalitário e multiusuário; 

xi. Participar da recuperação ambiental de áreas públicas objeto de desocupação; 

xii. Observar os critérios de acessibilidade universal e a reserva e adequação de parcela 

das unidades habitacionais produzidas para o atendimento de portadores de 

necessidades especiais; 

xiii. Otimizar e potencializar ações no setor de habitação, de forma articulada com as 

esferas estadual, federal e internacional e demais municípios da Região Metropolitana 

de Campinas; 
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xiv. Identificar, demarcar, cadastrar e regularizar as ocupações implantadas nos bens 

imóveis federais; 

xv. Elaborar o Plano Setorial de Habitação; 

xvi. Aderir ao Sistema e ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; 

xvii. Privilegiar a ocupação de imóveis vagos nas áreas urbanas, através da aplicação dos 

instrumentos urbanísticos, ao invés de ampliar o perímetro urbano ou criar novas 

áreas de loteamentos. 

 

Os objetivos e diretrizes serão enfrentados através do presente Plano e deverão ser atingidos com 

a implementação efetiva das estratégias  e programas.  Os objetivos traçados no artigo 50 

demonstram o desejo do governo e da população em constituir uma política de habitação eficiente 

e audaciosa, o que nos faz concluir da necessidade de equacionar alguns obstáculos que vem 

impedindo que estes objetivos sejam atingidos, quais sejam: 

 

� Para universalizar o acesso a moradia, o plano de habitação deverá prever instrumentos 

que contemplem, prioritariamente, as famílias com pouco ou nenhuma capacidade de 

contrair um financiamento habitacional e que precisarão de subsídio do governo. 

 

� Reverter o processo de segregação sócio espacial demandará uma ação contundente 

de controle da especulação de terras e também a implementação de instrumentos que 

possam permitir a promoção de habitação social em todas as regiões da cidade: as ZEIS 

de indução deverão ser distribuídas em todo o território. Sem uma política fundiária 

eficiente não haverá meio de combater a expulsão das classes menos favorecidas para 

as regiões periféricas (de menor interesse para o mercado imobiliário). 

 

� Remover as famílias das áreas de risco exigirá um esforço do governo para garantir a 

produção de novas unidades habitacionais para atender a população que será 

desalojada. 

 

� Coibir a implantação de loteamentos clandestinos dependerá do estabelecimento de 

uma nova postura com relação ao controle do uso do solo urbano evidentemente 

associado à ampliação da oferta de novas moradias no mercado formal para a 

população de baixa renda. Dar publicidade a situação de irregularidade dos loteamentos 

é uma importante medida a ser adotada pela prefeitura. 
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� Com relação à recuperação ambiental das áreas ocupadas, esta diretriz já vem sendo 

viabilizada através da PMC, dos empresários (mediante contrapartida) e dos recursos do 

PAC/OGU, que permitem a plena urbanização das áreas ocupadas. 

 

� Privilegiar a ocupação de imóveis vagos nas áreas urbanas dependerá de uma ação 

mais abrangente: a efetiva implementação dos instrumentos do EC. Há que se 

providenciar prioritariamente a identificação destes imóveis utilizando as informações 

que possam ser disponibilizadas pelos órgãos da prefeitura. 

 

Com relação às ZEIS, o Plano de Habitação deveria produzir um completo levantamento dos 

vazios urbanos (conforme dito acima) para que pudesse delimitar adequadamente as áreas aptas 

para tal uso. Entretanto os dados necessários para tal levantamento não foram disponibilizados 

pela Prefeitura. 

 

Podemos dizer que as diretrizes da política habitacional são pormenorizadas a ponto de serem 

melhor definidas como ações, no lugar de diretrizes. Entre tais ações estão previstas no PD 

também a adesão ao sistema nacional de habitação de interesse social, o cadastramento da 

população ocupante de assentamentos articulada ao seu georreferenciamento, e a elaboração do 

Plano Municipal de Habitação.  

 

Nos capítulos XI e XII o Plano Diretor apresenta também como diretriz a intenção em priorizar a 

intervenção nos territórios de maior vulnerabilidade social e controlar o processo de urbanização 

dispersa, através do incentivo a ocupação de vazios urbanos e áreas já parceladas, o que reforça 

os objetivos acima apresentado da política de habitação.  

 

 

6.3.1.3 Sobre o Título IV – Dos Instrumentos da Pol ítica Urbana 

 

No Plano Diretor de Campinas, os instrumentos urbanísticos de indução aparecem nos artigos 63 

a 69. No artigo 64 o PD define a aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios 

– PEUC nos imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados inseridos nos 

perímetros de ZEIS, e remete aos Planos Locais de Gestão Urbana a delimitação das áreas de 

aplicação dos instrumentos. Define também previamente a possibilidade de aplicação do PEUC 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

nas APs 14, 18 e 23 da Macrozona 4 e proíbe a utilização deste nas macrozonas 1 e 6. Lei 

específica deverá regulamentar o PEUC. 

 

A partir do artigo 70 o PD trata da outorga onerosa, admitindo a possibilidade de o executivo 

outorgar o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, 

respeitando o coeficiente de aproveitamento máximo, “a ser estabelecido em legislação própria”, e 

também o direito de alterar o uso. O fato é que na lei de uso e ocupação do solo vigente (Lei 

6031/88) não há a definição de coeficientes de aproveitamento básico e máximo. A LUOS 

estabelece um coeficiente único para cada tipo de uso. Novamente o PD condiciona a aplicação 

do instrumento à elaboração de lei específica que determine: a fórmula de cálculo para a 

cobrança, os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga e a contrapartida do 

beneficiário. Entretanto define a possibilidade de aplicação nas macrozonas 2; 3; 4; 5; 7; 8 e 9 em 

áreas a serem demarcadas pelos PLGs e também autoriza sua utilização nas APs 4 e 6 da 

Macrozona 3 para fins da Operação Urbana do CIATEC e nas APs 16; 19; 20 e 21 da Macrozona 

4 para fins da Operação Urbana Centro.   

 

A transferência do direito de construir é incluída na lei do PD quando o imóvel for necessário para 

fins de: preservação do patrimônio histórico, implementação de programas de regularização 

fundiária e implantação de equipamentos sociais ou sistema viário. 

 

Os artigos 74 a 77 tratam das Operações Urbanas Consorciadas e definem como finalidades: 

 

i. Implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; 

ii. Otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e revitalização de 

áreas consideradas não edificadas, subutilizadas, não utilizadas, ou degradadas; 

iii. Implantação de programas de regularização fundiária e de habitação de interesse social; 

iv. Implantação de espaços públicos; 

v. Proteção, recuperação, valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, 

arquitetônico, cultural e paisagístico; 

vi. Melhoria e ampliação da infra–estrutura e da rede viária; 

vii. Dinamização de áreas visando à geração de empregos; 

viii. Reurbanização e tratamento urbanístico de áreas. 
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Cada operação urbana deverá ser objeto de lei específica e estas leis deverão conter no mínimo: 

 

i. Definição da área de abrangência e do perímetro da área de intervenção; 

ii. Programas básicos de ocupação da área e intervenções previstas; 

iii. Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 

operação; 

iv. Finalidades da operação; 

v. Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, global para a operação; 

vi. Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 

privados em função dos benefícios recebidos; 

vii. Forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente compartilhado com 

representação da sociedade civil; 

viii. Solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da 

necessidade de remover os moradores de favelas, ocupações e cortiços; 

ix. Garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor cultural e 

ambiental, protegidos por tombamento ou ato do Poder Público; 

x. A previsão de criação de conta ou fundo específico para recebimento dos recursos 

oriundos de contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos 

concedidos. 

 

O grande problema é que o Plano Diretor não demarca os perímetros das operações. Constam 

em seu texto, porém, as operações urbanas Centro, Capivari e CIATEC e suas respectivas leis 

complementares 07/2003, 12/2004 e 9199/1996 embora nenhuma destas leis defina em seu texto 

a forma de implementação das mesmas.   

 

O plano diretor perde também a oportunidade de demarcar a região do Aeroporto de Viracopos e 

seu entorno como uma operação urbana, embora considere-se ser este o instrumento mais 

adequado para tratar aquela região.  

Com relação à preempção, o mesmo ocorre. O texto apresenta o conceito, mas não delimita os 

terrenos onde será aplicado o instrumento. No Art. 79 define que o direito de preferência será 

exercido sempre que o Poder Executivo Municipal necessitar de áreas para: 

 

i. regularização fundiária; 

ii. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
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iii. constituição de reserva fundiária; 

iv. ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

v. implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

vi. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

vii. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

viii. proteção de áreas de interesse, histórico, cultural ou paisagístico. 

Parágrafo único - Lei Municipal deverá delimitar cada área em que incidirá o direito de 

preempção ou preferência, em uma ou mais das finalidades enumeradas neste artigo, desde 

que garantida à previsão orçamentária. 

 

Como conclusão, apesar de o parcelamento, edificação e utilização compulsórios e suas sanções 

(IPTU progressivo no tempo e desapropriação com títulos da dívida pública) se constituírem como 

meios hábeis de aplicação através da regulamentação já existente no Plano Diretor e na definição 

de áreas (com claro privilégio à sua aplicação nas ZEIS –, conforme art. 64, inciso I), a 

efetividade desses instrumentos em Campinas é sumar iamente obstaculizada pelo artigo 

69. Referido dispositivo remete a regulamentação de toda a seção ora tratada para lei específica, 

não promulgada até a presente data. 

 

O direito de preempção igualmente requerendo posterior edição de lei específica, para delimitação 

dos perímetros de incidência. Nos artigos 79 a 83, contudo, encontra-se disciplinada sua 

aplicação. 

 

Acreditamos também que o instrumento do Consórcio Imobiliário é bastante importante para a 

política de Habitação e deverá ser, portanto regulamentado.  

 

 

6.3.1.4 As ZEIS 

 

Merecem destaque as considerações da lei municipal sobre as zonas especiais de interesse 

social e os empreendimentos sociais de interesse social (artigos 84 a 87). As ZEIS são 

diferenciadas naquelas de “indução” e de ”regularização”, sendo 187 áreas delimitadas como 

ZEIS de regularização e 11 delimitadas como ZEIS de indução. Quanto as ZEIS de regularização 

que são demarcadas no Plano Diretor não há um detalhamento quanto as formas de 
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processamento da regularização fundiária dentro da Administração, pois estes 

procedimentos já estão garantidos pela Lei nº 11.83 4 de dezembro de 2003  

 

As ZEIS de Indução delimitadas pelo Plano Diretor concentram-se nas regiões sul e oeste. De 

acordo com o estabelecido na norma, deverão ser adotados exclusivamente os parâmetros da Lei 

Municipal 10.410/00 para as ZEIS com área de até 300.000m².  

 

Para ZEIS com áreas superiores a 300.000m², o excedente deverá observar os parâmetros da lei 

6.031/88. A intenção do Plano Diretor, ao estabelecer essa regra, foi garantir a mescla de usos e 

de parâmetros, qualificar a produção da cidade e evitar a implantação de grandes conjuntos 

habitacionais com características repetitivas. Entretanto, a flexibilização de parâmetros (viabilizada 

através da Lei de EHIS) não é acompanhada no Plano Diretor de qualquer vinculação à população 

beneficiária, nem na definição de ZEIS, tampouco na definição de EHIS. Mas se as ZEIS são um 

instrumento para indução da ocupação de vazios por HIS, a cobrança de contrapartida prevista 

pela lei de EHIS (fixada em 3,5% do valor total dos empreendimentos em espécie ou lotes) acaba 

onerando aqueles empreendimentos verdadeiramente voltados à população de baixa renda.  

 

O Plano Diretor prevê também a possibilidade da criação de novos perímetros de ZEIS de 

Indução e a alteração dos perímetros instituídos por esta Lei Complementar que deverão ser 

incluídos nos Planos Locais de Gestão, ou em lei decorrente do Plano Setorial de Habitação. 

Assim sendo, permite definir perímetros de ZEIS também para as Macrozonas onde não haja 

Plano Local de Gestão elaborado ou revisto sob as diretrizes desta Lei Complementar.  

 

O Plano de Habitação propõe alterações estruturais nas ZEIS, para futura regulamentação, no 

que tange a: 

 

� Demarcação dos perímetros: propondo a inclusão de novas áreas e a exclusão de áreas 

que não considerar aptas para HIS; 

� Definição de parâmetros para as ZEIS de indução, abandonando os critérios da lei de 

EHIS vigente, por considerar a referida lei de EHIS equivocada e incorreta, indicando-a 

para sua revogação. 

� Distribuição das áreas de ZEIS de indução em todo o território, de forma a cumprir com 

o objetivo de reversão da segregação sócio-territorial proposta pelo Plano Diretor de 

2006. 
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O Plano de Habitação deverá antecipar-se em relação aos PLGs, demarcando novas áreas de 

ZEIS e indicando a necessidade de incluí-las no texto dos planos locais.   

 

Observamos que há contradições entre as políticas tratadas pelo PD, pois mesmo tendo como um 

dos principais objetivos a redução das desigualdades territoriais eliminando os fatores de 

segregação sócio espacial, delimita as ZEIS de indução nos setores mais pobres do território, 

embora possua muitos terrenos vazios no interior da área urbanizada. 

 

Em relação às áreas especiais de interesse social, vale lembrar que a Lei n. 11.422 de 2002 já as 

criava, definindo em seu artigo 2º que as AEIS seriam “todas aquelas onde já existam 

assentamentos habitacionais da população de baixa renda que necessitam de regularização 

urbanística e/ou fundiária”. O problema é que a lei restringe a possibilidade da regularização para 

famílias que possuam renda igual ou inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Sabemos que no ato 

da urbanização/regularização todas as famílias habitantes no local serão beneficiadas 

independente da sua renda. 

 
Esta lei de 2002 já viabilizava também a flexibilização de parâmetros para cada área de modo a 

facilitar a urbanização das mesmas e a melhoria das condições de habitabilidade. 

 

Cabe registrar que o Plano Diretor de Campinas previu a necessidade de edição de toda uma 

nova ordem normativa após a sua aprovação (lei de uso e ocupação do solo, código de obras, lei 

referente a empreendimentos habitacionais de interesse social etc.) mas ainda não efetivou esta 

reforma na legislação urbanística. 

 

O capítulo referente à política de habitação focaliza as principais questões a serem tratadas, mas 

faltam estratégias associadas aos instrumentos regulatórios, fiscais, urbanísticos e de uso e 

ocupação do solo para conseguir aumentar a oferta de moradias de interesse social, viabilizar a 

urbanização dos assentamentos precários e a democratização do acesso a terra urbanizada. O 

Plano de Habitação deverá, portanto efetivar os objetivos e diretrizes elencados pelo PD através 

do estabelecimento de estratégias de ação. Estas estratégias deverão envolver e influenciar 

também o redesenho da política urbana municipal traçada até o momento. 
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Figura 6.3.1.4.1 Macrozoneamento definido pelo Plan o Diretor de Campinas de 2006. 

 
Fonte: Plano Diretor de Campinas, 2006. 
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6.4 Lei 6031/88 

 

Data de 1986 a elaboração da lei de uso e ocupação do solo do município de Campinas. Tal 

norma instituiu 18 zonas de uso, sem oferecer justificativa clara para essa divisão. A lei restringiu-

se a detalhar tipologias de uso e ocupação para cada uma das dezoito zonas previstas. O mapa 

de zoneamento não é de fácil acesso para o público em geral. Alterações pontuais de zoneamento 

tornaram-se prática no município desde os primeiros anos da lei. 

 

Gualtieri (2001) afirma também que a lei de 1988 define a segregação pela territorialidade dos 

grupos urbanos, ou seja, através de índices desiguais determinados pela lei, o que torna o poder 

público legitimador das diferenças sociais.  

 

A lei prevê 18 zonas de uso: 

 

� As zonas denominadas 1, 2, 3 e 4 destinam-se aos usos habitacionais unifamiliares e 

multifamiliares horizontais, e a diferença entre elas é o tamanho do lote mínimo: na Zona 

1 é 125,00 m2, na Zona 2 - 200,00 m2, na  Zona 3- 250,00 m2 e na Zona 4- 500m2. Os 

usos comerciais e de serviços permitidos nessas zonas de uso são locais, tais como 

padarias, farmácias, açougues, chaveiros etc. A  zona 1 foi concebida como forma de 

viabilizar loteamentos populares, atendendo à população de baixa renda. Com a edição 

da Lei de EHIS – Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social, essa 

possibilidade se estendeu para o município todo, com exceção de algumas zonas de 

uso. A verticalização, tanto para o uso habitacional quanto para o comercial e de 

prestação de serviços, ficou condicionada a consulta específica à prefeitura nestas 

zonas; 

 

� As zonas 5, 6, 7 têm como característica a possibilidade da habitação multifamiliar 

vertical, podendo ocorrer nas mesmas, usos mistos ou exclusivamente comerciais e de 

prestação de serviços. A zona 8 permite apenas a ocupação residencial multifamiliar 

horizontal; 

 

� As zonas 9 e 10 destinam-se basicamente ao uso misto, podendo ocorrer o comércio e a 

prestação de serviços de caráter mais geral; 
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� As zonas 11, 12 e 13 são destinadas aos usos comerciais e de serviços podendo, no 

entanto, ocorrer também a verticalização para a habitação coletiva. A zona 13 

estabelece o coeficiente de aproveitamento 3, o que permite altas densidades bem como 

construções de maior porte. Também na zona 11 é passível de ocorrer consulta para 

estudos específicos objetivando a utilização de parâmetros mais flexíveis em termos de 

uso e ocupação; 

 

� As zonas 14, 15 e 16 destinam-se ao uso industrial, sendo que a zona 14 permite o uso 

industrial não incômodo, a zona 15 permite a implantação de indústrias incômodas e a 

zona 16 destina-se a distritos industriais e de tecnologia avançada; 

 

� A zona 17 refere-se basicamente ao centro da área urbana do município de Campinas, 

destina-se a usos habitacionais coletivos e a atividades comerciais e de prestação de 

serviços mais abrangentes e possui coeficiente de aproveitamento igual a 5; e 

 

� A zona 18 é uma zona de preservação ambiental e de edificações sócio culturais, 

estando a mesma localizada ao longo de mananciais e de grandes áreas institucionais 

situadas no interior da malha urbana. 

 

A Secretaria de Planejamento observa que há uma demanda recorrente por parte da comunidade 

técnica sobre a revisão desse diploma legal, alegando a necessidade de ajuste à realidade atual, 

devido ao tempo decorrido desde a edição da lei, bem como a necessidade de simplificação das 

categorias de uso e parâmetros construtivos.  

 

As razões técnicas atribuídas à definição das zonas quase sempre respondem a capacidade do 

sistema viário e infra-estrutura existente.  

 

“A lei 6031/88 com suas centenas de alterações virou uma colcha de retalhos que nunca terminou, 

que coloca em jogo, também por isso sua eficácia como instrumento regulador do uso do solo” 

(Gualtieri, 2001). Há divergências de zoneamento em quarteirões confrontantes: em um pode-se 

construir um supermercado e no quarteirão da frente não admite-se nenhum tipo de uso 

comercial. Ou mesmo permite-se verticalizar um bairro e em um semelhante, com o mesmo 

padrão de infra-estrutura não se permite. 
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Problemas mais graves situam-se nas Zonas 18. As Zonas 18 são destinadas à proteção de áreas 

e/ou espaços de interesse ambiental e à preservação de edificações de interesse sociocultural. A 

lei define que “caberá à Secretaria de Planejamento e Coordenação, em alguns casos em 

conjunto com outros órgãos com competências conexas, a elaboração dos estudos específicos, 

os quais serão regulamentados mediante decreto do Executivo”. Com este zoneamento 18, foram 

demarcadas as grandes glebas vazias dentro do perímetro urbano, parte delas fazendas não 

parceladas, como as Fazendas Bradesco, Brandina (gleba FEAC), CIATEC, PUC e UNICAMP. 

Para estas áreas não há parâmetros específicos. Estudos especiais elaborados pelos 

empreendedores devem propor o que querem edificar, e como irão fazer. A definição do que será 

permitido construir nestas áreas se fará por Decreto do Poder Executivo. 

 

Em 1989, conforme relatado por Miranda (2002), a administração municipal propôs que se 

revogasse a Lei 6031/88, e teve seu pedido recusado pela Câmara.  

 

Segundo Miranda (2002), “a Lei no 6.031 foi concebida com uma estrutura, de um lado, 

excessivamente detalhada e rígida, contribuindo para ampliar o processo de segregação social e, 

de outro, deixando muitos casos omissos, resolvidos, muitas vezes, com base em análises 

subjetivas, abrindo espaço para possíveis favorecimentos”. 

 

Planos Diretores de 1990, o de 1996 (Lei Complementar no 04/1996) e recentemente em 2006 

(Lei Complementar no 15/2006), bem como o Plano Local de Barão Geraldo (Lei no 9199/96) e o 

Plano Local de Gestão Urbana da APA de Sousas e Joaquim Egídio (Lei no 10.850/2001) a 

sucederam mas, até o momento a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1988 se mantém.  

 

Gualtieri (2001) enfatiza alguns pontos críticos da Lei 6031/88: 

 

� A constante possibilidade a partir de estudos específicos e análises específicas de se 

flexibilizar/descumprir os parâmetros da lei; 

� A complexibilidade do texto legal que dificulta a compreensão e incentiva a 

irregularidade; 

� A existência do que chama de vários “enxertos”na lei que a modificam e dificultam a 

compreensão do cidadão comum; 

� Lote mínimo de 125m2 (zonas 1 e 2) se restringe a pequenas áreas periféricas; 
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� Embasamento no “urbanismo de índices”, aferidos aleatoriamente, cuja valorização 

decorrente não retorna para os cofres da prefeitura. 

� Baseia-se em uma listagem de usos, que sempre desatualizada, traz sempre dúvidas e 

questionamentos quando do aparecimento de novos usos. 

 

Pode-se concluir que a vigência desta lei tem contribuído para a enorme ocorrência de 

irregularidades na ocupação do território campineiro. Por outro lado, o estímulo da lei a 

valorização imobiliária na cidade tem expulsado os pobres para setores precários, ambientalmente 

frágeis e excluindo esta população do direito à cidade. Favelas, loteamentos clandestinos e 

conjuntos habitacionais irregulares misturam-se e avolumam-se nas regiões sul e oeste da cidade, 

enquanto nas regiões norte e leste concentram-se as áreas do mercado: loteamentos de alta 

renda fechados, edifícios de alto padrão e comércio qualificado. 
 

Figura 6.4.1 

Zoneamento Urbano de Campinas 

 
Fonte: SEPLAN, 2010. 
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6.5 Lei de EHIS 10.410/2000 

 

No ano de 1996, com o intuito de aumentar a oferta de moradia de interesse social distribuída no 

território, o governo municipal propôs a elaboração de uma lei que instituísse a possibilidade de 

empreender habitação social em qualquer local da cidade.  

 

A minuta do projeto de lei elaborada em 1996 pela SEPLAMA destacava como objetivos:  

 

i. aumentar a oferta de moradias e evitar a ocupação irregular, por meio do estímulo ao 

aproveitamento de terrenos em áreas dotadas de infra-estrutura  e da redução do custo 

de implantação dos Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social  

ii. integrar os assentamentos irregulares, por meio da regularização fundiária, da melhoria 

das condições da moradia e da implantação da infra-estrutura necessária; 

iii. definir áreas favoráveis para produção de habitação de interesse social. 

 

A minuta do projeto de lei de 1996, deu origem a Lei 9.342/97 que dispõe sobre Empreendimentos 

Habitacionais de Interesse Social, revogando a Lei n 6.681/91 e os Artigos 15 e 16 da Lei n 

8.737/96 e estabelece outras normas sobre Habitação Popular. Em 2000, tal lei foi revigada, 

passando o assunto a ser tratado pela Lei 10.410/00.    

 

Com relação aos objetivos, a lei de 2000 alterou os inicialmente propostos.  A lei vigente altera o 

primeiro incluindo também “áreas ..., ou a serem dotadas de infra-estrutura, p elo 

empreendedor ”.  Esta inserção permitiu a implantação de EHIS em áreas desprovidas de 

infraestrutura, distantes das áreas urbanizadas.  

 

Em seu artigo 23, a lei 10.410/2000 também introduziu a obrigatoriedade do pagamento pelo 

empreendedor privado, de uma contrapartida de interesse social, fixada em 3,5% (três e meio por 

cento) do valor do empreendimento para o FUNDAP52.  

 

No caso dos empreendimentos de interesse social a contrapartida veio penalizar e onerar os 

empreendimentos. Para os empreendedores privados, por sua vez a lei viabilizou o maior 

                                                 
 
 
52  Quando a doação é realizada sob a forma de terreno, este é transferido para a COHAB, que após a comercialização 
deverá repassar o recurso para o FUNDAP (conforme lei). 
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aproveitamento dos terrenos e abriu a possibilidade de adensamento de regiões da cidade onde 

antes não era permitido pela LUOS. A exigência de um percentual obrigatório de terras para HIS 

para todos os novos parcelamentos, associadas a constituição de “reservas” fundiárias e 

estratégias de intervenção no mercado de solos é uma medida importante, porém deveria ser 

voltada aos demais empreendimentos e não aquelas de interesse social. 

 

Estudo da PUC Campinas (Emiliano, 2006) revela que a Lei de EHIS tem sido utilizada em três 

situações: 

 

� Empreendimentos públicos (PMC, COHAB e CDHU) 

� Empreendimentos privados – grandes loteamentos em regiões periféricas atendendo 

demanda com renda superior a 5 sm. 

� Empreendimentos da iniciativa privada através de recursos repassados pelo Governo 

Federal/CAIXA, atendendo famílias com renda entre 3 e 6 sm. 

 

Revela também que: 

 

� Maior parte dos empreendimentos privados de EHIS são grandes loteamentos em áreas 

periféricas. 

� A lei de EHIS cumpre seu papel viabilizando empreendimentos do poder público, que 

são isentos de contrapartida. 

 

Conclui-se, portanto que houve uma distorção do espírito da lei, fazendo com que ela não 

atingisse a população a que se destinava. A lei também não se mostrou um instrumento eficiente 

para combater a segregação sócio-espacial, pois não viabilizou os EHIS na área mais urbanizada 

da cidade. A necessidade da localização dos empreendimentos de EHIS em área urbanizada, foi 

introduzido na lei apenas como uma recomendação e não como uma exigência. A distorção da lei 

também se deve ao fato de que a lei não definiu parâmetros para controlar a destinação final das 

unidades habitacionais. Muitos dos empreendimentos de EHIS acabaram sendo comercializados 

para famílias de média renda.  

 

Importante destacar que a lei 13.580 de 2009 que regulamenta o Plano de Incentivos aos projetos 

habitacionais populares vinculados ao PMCMV já isenta empreendimentos voltados a famílias 

com renda entre 0 e 3 SM da contrapartida de 3,5% anteriormente prevista. 
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Seguindo o mesmo princípio e com o intuito de flexibilizar parâmetros, em 2004 o Governo 

promulgou a Lei de Vilas (lei 12.169 de dezembro de 2004) e assim regulamentou parâmetros 

diferenciados para os empreendimentos habitacionais multifamiliares, que a critério da lei 

poderiam se implantar em todo o município exceto no Distrito de Barão Geraldo. 

 

Com esta lei pode-se reduzir as larguras do sistema viário e calçadas, estipulou-se fração ideal de 

100 metros quadrados, diminuiu-se recuos e afastamentos para empreendimentos localizados em 

terrenos com área máxima de 3 mil metros quadrados. 

 

 

6.6 O Perímetro Urbano 

 

Em seu estudo sobre a incorporação de terras rurais às cidades, Miranda (2002) aponta que a 

“face mercantil do capital imobiliário” (p.10), manifesta-se na concessão pública do direito ou do 

privilégio, já no ato de transformação de uma área rural em área urbana, passível de ser loteada, 

ou mesmo através da atribuição de um zoneamento passível de multiplicar o coeficiente de 

aproveitamento, ou mesmo de permitir a constituição de condomínios de casas, mais densos e 

mais rentáveis. 

 

Os processos de valorização imobiliária de terras iniciam-se com a própria definição dos limites do 

perímetro urbano, passando pelo zoneamento, até a permissão de uso de áreas públicas, 

transformando-as em áreas de uso exclusivo de condôminos, no caso dos loteamentos fechados.  

 

A partir de 1979, com a publicação da Lei Federal 6.766/79 começou a ser exigido dos municípios 

a definição de um perímetro urbano, condicionando a implantação de loteamentos nas área s 

definidas como urbana .  As terras municipais foram separadas em duas grandes categorias: de 

um lado terras urbanas passíveis de serem loteadas e tributadas pelo IPTU, e, de outro, terras 

rurais proibidas de serem parceladas e que são taxadas pelo Imposto Territorial Rural (ITR).53 As 

glebas situadas na franja urbana e servidas por infra-estrutura continuam a pagar o ITR. As terras 

                                                 
 
 
53 No caso das áreas de expansão urbana, há divergências entre o critério adotado pelos municípios. Alguns como é o 
caso de Itatiba/SP, optou em seu plano diretor, em tributar a zona de expansão urbana pelo ITR. No caso de Campinas 
não há zona de expansão urbana. 
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rurais são vendidas por módulos, como já dito, quanto que as terras urbanas por m2 o que as faz 

comparativamente mais barata do que as terras urbanas.  

 

Em Campinas, só no ano de 1979, ano de publicação da Lei 6.766, foram acrescidos mais de 227 

milhões de metros quadrados à área urbana, isto significa que todos que tinham terra vazia teriam 

que transformá-la em urbana para poder loteá-la posteriormente.  

 

Tabela 6.6.1 

Ampliação do Perímetro Urbano Legal no Município de  Campinas 1952 / 2000 

Ano  Área do perímetro m²  Acréscimo m² % 
1952 41.216.000 30.652.000 74 
1969 71.868.000 69.390.210 96 
1979 141.258.210 227.749.920 160 
1981 369.008.130 1.989.870 5 
1994 388.900.000 130.000.000 33 
1996 410.900.000 11.000.000 2,5 
2000 421.900.000   

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas,  Plano Diretor 2006, Caderno de Subsídios 

 

A facilidade em articular forças políticas, executivo e Câmaras Municipais, para mudança do 

perímetro urbano, incentivou durante décadas a aquisição de terras rurais para futuros projetos 

imobiliários. Comprava-se terra rural a ser transformada quando da incorporação em terra urbana. 

Muitos foram os casos de loteamentos fechados promovidos desta forma. Sem controle urbano, 

ficar fora do perímetro urbano tornou-se vantajoso para o setor imobiliário. Este fato se observa no 

preço dos lotes situados em uma mesma região. A diferença de preço entre o metro quadrado de 

um lote rural fechado e um lote urbano fechado é de mais de 3000%.   

 

Estudos realizados no âmbito dos Planos Locais de Gestão e considerando as inserções 

autorizadas pelo artigo 2º da Lei 8.161/1994, cerca de 20 milhões de metros quadrados serão 

incorporados ao perímetro urbano. Parte das áreas que deverão ser acrescidas ao perímetro já 

estão ocupadas por loteamentos, consoante permitido pela citada norma, havendo nessa 

hipótese, mero reconhecimento de uma situação existente. Os projetos de lei indicam também a 

inserção de outras áreas no perímetro para abrigar novos projetos imobiliários, conforme tabela 

abaixo:  

 

Na macrozona 8 as incorporações serão feitas com a finalidade de incluir a totalidade de dois 

loteamentos de recente aprovação, quais sejam, Mont Blanc Residence e Parque dos Alecrins 

que possuem 30% de sua área na zona rural. Situação análoga acontece na Macrozona 4 com o 
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Loteamento Fechado Swiss Park. Estas aprovações se deram amparadas pelo artigo 2º da Lei 

Municipal n°8.161/1994 que define: 

 

 “Na hipótese do imóvel não abrangido, em sua totalidade, pela linha perimétrica prevista no 

artigo 1º., poderá o mesmo ser incluindo na zona urbana desde que 70% (setenta por centro) de 

sua área esteja nela contido”.  

 

Já na macrozona 2 o acréscimo de perímetro deverá englobar uma faixa de 300m ao longo da 

Rodovia Campinas-Mogi Mirim e a área destinada ao Loteamento Santa Paula. Deverá incorporar 

também o Loteamento fechado Estância Paraíso aprovado na época com base na Lei 8.853/96, 

que dispunha sobre a fixação de critérios para a criação de Bolsões Urbanos na área rural do 

município (lei revogada em 2004). Na Macrozona 5 há duas áreas a serem inseridas uma delas 

refere-se ao loteamento São Luís, loteamento de interesse social promovido pela prefeitura e a 

outra área está vazia. 

 

Totalizando o montante de áreas rurais que foram efetivamente loteadas para fins urbanos com 

base na legislação vigente e a inserção de glebas no perímetro urbano proposta nos Planos 

Locais de Gestão 2, 5 e 8, cujos projetos de lei encontram-se na Câmara Municipal, são mais de 

20 milhões de m² a serem inseridos no perímetro, como demonstrado na tabela a seguir. 

 

Tabela 6.6.2 
Áreas rurais com proposta de inclusão no perímetro urbano (constante dos Projetos de Lei 

encaminhados a Câmara) 
MACROZONA ÁREA A SER INCLUÍDA FINALIDADE 

MZ02 7.127.362,00m² Loteamento Santa Paula 
MZ02 1.151.094,00m² Sem definição – terreno vazio (margem da rodovia) 
MZ02 2.924.789,00m² Sem definição – terreno vazio (margem da rodovia) 
MZ02 551.637,00m² Estância Paraíso (LF) 
MZ02 335.523,00m² Recanto dos Dourados (HIS) 
MZ04 675.836,00m² Swiss Park (LF) 
MZ05 203.473,00m² Residencial São Luis (HIS) 
MZ05 7.141.975,00m² Sem definição – terreno vazio 
MZ08 103.346,00m² Parque dos Alecrins (LF) 
MZ08 335.523,00m² Mont Blanc Residence (LF) 

TOTAL 20.550.558,00 m²  
Fonte: Elaboração DEMACAMP, com base em dados fornecidos pela SEPLAN, 2010. 

 

Deve-se dizer, entretanto, que considera-se necessário o estabelecimento de uma política de 

inclusão onerosa de perímetro, dada a excessiva valorização que sofrem estas terras ao serem 

incluídas no perímetro urbano. Se antes eram áreas onde não se poderia parcelar módulos 
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mínimos de 20 mil metros quadrados destinados exclusivamente ao uso rural, após a 

transformação de rural para urbano poderão ser loteadas, fracionadas e incorporadas. Esta 

poderá ser uma forma do governo capturar parte da valorização para os cofres públicos, tendo em 

vista que terá ônus com estas incorporações no tocante ao oferecimento e provisão de toda a 

infraestrutura urbana e social necessária para o futuro parcelamento destas propriedades. Embora 

a Lei Federal 6.766/79 e Lei Municipal 1993/59 exija do empreendedor a implantação de toda a 

infraestrutura, parte do custeio e manutenção desta infraestrutura ficará por conta da prefeitura.  

 

Como previsto no Estatuto da Cidade, cabe ao poder público, com base nas diretrizes da política 

urbana, capturar a valorização imobiliária gerada por atos da administração pública através do 

estabelecimento da outorga onerosa, cujos recursos devem ser aplicados em projetos de 

regularização fundiária, habitação de interesse social, entre outros. Desta forma, este Plano de 

Habitação propõe o estabelecimento de outorga onerosa para a inserção de áreas no perímetro 

urbano, com destinação dos recursos ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 

 

6.7 Regularização 

 

6.7.1 A Lei de Regularização (Lei nº 11.834 de Deze mbro de 2003) 

 

Através da Lei Municipal 11.834/2003, regulamentada pelos Decretos nº 14.776/2004 e 

14.870/2004, o Município criou procedimentos e estabeleceu requisitos urbanísticos e ambientais 

específicos para viabilizar a regularização de parcelamentos do solo implantados irregularmente 

até 30.06.2001.  Desde que observados os critérios de segurança, estabilidade e salubridade, tal 

norma possibilita a regularização de parcelamentos destinados às famílias de todas as classes 

sociais e inseridos em quaisquer zonas de uso do solo. Antes mesmo da demarcação das ZEIS 

de regularização a legislação municipal já permitia regularizar qualquer parcelamento 

independentemente de sua localização e finalidade (social ou não). O Decreto 14.776 de 2004 

restringe esta possibilidade apenas: 

 

i. em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, a menos que sejam tomadas 

providências para assegurar o escoamento das águas; 

ii. em terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente 

saneados; 
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iii. em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento) salvo se 

atendidas as exigências específicas das autoridades competentes; 

iv. em terrenos em que seja tecnicamente comprovado que as condições geológicas não 

aconselham edificações; 

v. nas áreas em que a degradação ambiental impeça condições sanitárias suportáveis, até 

sua correção; 

vi. em faixa de proteção de adutoras, oleodutos e de redes elétricas de alta tensão; 

vii. em unidades de conservação legalmente constituídas ou em áreas reconhecidas como 

de interesse ambiental; 

viii. em áreas tombadas pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico e/ou ambiental. 

 

Considera-se irregular para fins de aplicação desta lei, todo parcelamento do solo: 

 

i. promovido sem autorização da Municipalidade, com observância ou não das disposições 

urbanísticas; 

ii. executado em desacordo com o plano aprovado; 

iii. aprovado, executado de conformidade com o plano aprovado e não registrado. 

iv. aprovado, registrado, sem a execução das obras constantes do projeto original. 

Parágrafo único: Os parcelamentos irregulares poderão ser oriundos de loteamentos, 

desmembramentos ou ocupações espontâneas. 

 

Compõem as exigências para a regularização a apresentação de plano urbanístico e a 

comprovação, por parte do loteador, da irreversibilidade do parcelamento, que deverá ser 

caracterizada por laudo técnico expedido pela municipalidade. 

 

A lei estabelece parâmetros urbanísticos mais flexíveis e permite, sempre que possível, a 

preservação da tipicidade da ocupação, desde que sanados eventuais impedimentos e restrições 

e resolvidas as situações de risco. Ademais, prevê a possibilidade de se promover intervenções 

urbanísticas e aprovação do projeto do parcelamento mesmo quando houver inconsistências do 

título de domínio que demandem a propositura de ações judiciais que viabilizem a futura 

regularização registraria.  

 

A lei também prevê a possibilidade da regularização ser iniciada "ex officio" pela Prefeitura 

quando, promovida a notificação nos termos do artigo 38, § 2º da Lei Federal 6766/79, o 
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responsável pelo parcelamento se mantiver inerte. Nestes casos as despesas deverão ser 

assumidas pela Prefeitura Municipal de Campinas sendo cobradas do loteador em procedimento 

próprio. 

 

A lei em seu capítulo V inclui penalidades e multas a serem aplicadas, reaplicadas a cada 30 dias 

até o protocolamento do pedido de regularização ou diária até a paralisação dos serviços de 

execução das obras. O profissional responsável pelo projeto de parcelamento do solo será 

também penalizado e terá suspensa sua habilitação perante o município até a regularização ou 

desfazimento do parcelamento.  

 

O Decreto nº 14.870 de 2004, que regulamenta a presente lei, especifica o conceito de infrator, 

estendendo a isenção de recolhimento de taxas e serviços públicos para empreendimentos 

habitacionais de caráter social, promovidos por entidades civis sem fins lucrativos, desde que 

conveniados com a COHAB ou com a SEHAB ou com outros órgãos da Municipalidade. 

 

Sobre a presente lei, destacam-se as seguintes questões:  

 

� A regularização poderá se dar independente da localização do parcelamento; 

� A regularização poderá se dar independente da situação do parcelamento: área pública 

ou privada; ocupada ou não por famílias de baixa renda.  

 

Sendo assim pode-se concluir que a demarcação de áreas como ZEIS de regularização possui 

pouco efeito sob o objetivo final da regularização, quer dizer, a regularização fundiária em 

Campinas prescinde da prévia demarcação da área como ZEIS. A regra adotada viabiliza a 

regularização de parcelamentos do solo em face do descumprimento da lei tanto por falta de 

opção quanto por presunção de impunidade.  

 

Entretanto a demarcação da área como ZEIS facilita a obtenção de recursos externos para 

investimentos nestas áreas. 
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6.7.2 A Concessão de Imóveis Públicos: Lei 5.079 de  Março de 1981 

que Dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso  de 

Terrenos Públicos por Interesse Social e Lei 11.621 /03 

 

A Lei 5.079 regulamentou já em 1981 a possibilidade de conceder o direito de uso de terrenos 

públicos em nome de Associações de Moradores “devidamente constituídas”.  As condições 

estabelecidas pela lei para a outorga da concessão são: 

 

a) utilização do terreno exclusivamente para moradia residencial; 

b) em caráter gratuito; 

c) por tempo indeterminado; 

d) como direito real resolúvel; 

e) com cláusula de impenhorabilidade e inalienabidade; 

f) responsabilidade do concessionário pelos tributos que venham a incidir sobre o imóvel; 

g) transferência por sucessão legítima, por uma única vez, assegurando-se igual direito à 

concubina e filtros legítimos, desde que a situação seja comprovada por três (3) 

testemunhas; 

h) resilição em casos de desvio de finalidade, com reversão do imóvel ao patrimônio 

municipal, perda das benfeitorias e remoção forçada do terreno concedido. 

Parágrafo Único - A concessão do direito real de uso a ser outorgada às Associações de 

Moradores subordina-se às condições acima estabelecidas, no que couber, e terá como 

finalidade a construção da sede. 

 

Esta lei avança definindo alguns parâmetros urbanísticos para os planos embora considere em 

seu artigo 6º a singularidade de cada área, “variações de forma e dimensões de terrenos”.  Os 

parâmetros são: 

 

a) caminhos com largura mínima de 6 (seis) metros; 

b) caminhos sem saída conterão em seu término praças, de, no mínimo, 12 (doze) metros 

de diâmetro; 

c) passagens de pedestres e escadas com largura mínima de 3 (três) metros; 

d) reserva obrigatória de faixa não edificável nos terrenos com cota inferior ao eixo dos 

caminhos ou passagens de pedestres. 
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A lei restringe o gabarito das edificações nas áreas concedidas, (2 pavimentos), e proíbe a 

subdivisão de lotes ou mesmo a coabitação. A concessão inclui apenas as áreas ocupadas pelas 

moradias, sendo que o restante continua sendo do município. 

 

Em relação à implantação da infra-estrutura, a lei responsabiliza o município em sua execução, 

mas condiciona sua implantação a disponibilidade orçamentária e financeira da municipalidade. 

Incluem-se neste item terraplenagem, levantamento topográfico, rede de drenagem, iluminação, 

rede elétrica, água e esgoto (SANASA) e locação dos terrenos destinados a moradia. Incluiu-se 

na lei uma forma de “tarifa social” que estabeleceu desconto de 50% para os serviços de água e 

esgoto para as moradias localizadas nas áreas sob concessão.  

 

Havia também uma forte preocupação em relação a qualidade das moradias: solução estrutural 

adotada, cumprimento das normas da ABNT, pé direito mínimo de 2,4m e mínimo de um sanitário 

“com acesso independente de dormitórios e cozinha”.  

 

O plano de urbanização específica da área deverá ser elaborado pela população, através de sua 

Associação de Moradores e devendo ser aprovado e registrado pela Prefeitura.  

 

A concessão de direito real de uso, por sua vez, se formaliza através de Termo Administrativo. 

 

A fonte de recursos para execução da regularização é suportada pelo erário público, 

suplementada com recursos do FUNDAP, se necessário.  

 

Também através da lei n° 11.621,de 18.07.2003, o in strumento da concessão de uso especial 

para fins de moradia disciplinado pela Medida Provisória 2220/2001 foi recepcionado no âmbito do 

Município.   

 

 

6.7.3 A Lei nº 11.603 de Julho de 2003 

 

No que tange a regularização das edificações, a Lei 11.603/2003 dispõe sobre a regularização de 

construções irregulares na Cidade de Campinas. 
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A possibilidade de regularizar edificações clandestinas poderá se dar, segundo a lei, seguindo os 

seguintes requisitos: 

 

i. não estejam construídas sobre logradouros ou terrenos públicos e faixas destinadas a 

alargamentos de vias públicas; 

ii. constituírem-se de edificações com tipo de ocupações compatíveis com o zoneamento 

urbano ; 

iii. não estejam localizadas em faixas não edificáveis ao longo das represas, lagos, lagoas, 

rios, córregos, fundos de vale, faixas de drenagem das águas pluviais, galerias, 

canalizações e nas faixas de domínio das linhas de transmissão de alta tensão; 

iv. não estejam situadas nas áreas de preservação ambiental, salvo anuência do órgão 

estadual e/ou municipal competente; 

v. não estejam situadas em área de risco; 

vi. não possuam vão de iluminação, ventilação ou insolação a menos de 1,50m (um metro e 

cinqüenta centímetros) da divisa de propriedade vizinha, salvo anuência expressa de 

seus titulares; 

vii. constituírem-se de edificações cujo uso esteja em conformidade com as permitidas nas 

zonas de uso respectivas, previstas pela legislação de uso e ocupação do solo. 

 

No caso de “moradia popular” (definido pela lei como residências com área construída menor ou 

igual a 69,99m2), a lei abre a possibilidade de flexibilização, permitindo regularizar sem a 

apresentação de um responsável técnico. É possível ainda, a regularização de edificações 

localizadas em loteamentos clandestinos e irregulares, desde que haja manifestação favorável da 

unidade competente (atualmente a SEHAB). 

 

Embora a lei condicione a regularização da edificação à compatibilidade com o zoneamento, no 

que se refere ao uso, no artigo 2º, ela permite a regularização das construções erigidas em 

desacordo coma lei 6031/88, quanto aos parâmetros construtivos. 

 

A lei também admite a regularização condicionada ao pagamento de multa equivalente a 15% do 

valor do metro quadrado construído irregularmente. 

 

Cabe destacar que em todos os casos deverão ser observadas as condições mínimas de 

habitabilidade. 
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6.8 A Lei nº 13.580 de Maio de 2009 

 

Com a criação do PMCMV e vislumbrando neste programa importante oportunidade para oferecer 

habitação social em grande escala, a prefeitura de Campinas resolveu editar uma lei que tratasse 

de incentivar Projetos Habitacionais Populares que estivessem vinculados ao PMCMV. 

 

Instituiu por meio desta lei o “Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares vinculados 

ao Programa Minha Casa, Minha Vida”. Estes incentivos destinam-se a empreendimentos 

voltados a famílias com renda mensal de até 6 (seis) salários mínimos, que estejam cadastrados 

pela COHAB ou SEHAB. 

 

Este plano tem como objetivo atender famílias de áreas de risco, reduzir o déficit e fomentar a 

participação da iniciativa privada na execução de projetos habitacionais de interesse social e 

assim a lei prevê a isenção de impostos como ITBI e ISSQN. No caso de empreendimentos para 

famílias com renda de 0 a 3 SM, a lei isenta estes empreendedores da contrapartida prevista pela 

lei de EHIS. 

 

O município flexibiliza as garantias exigidas no ato do parcelamento, liberando-as quando 

comprovada a obtenção do financiamento junto ao Programa Minha Casa, Minha Vida.   

 

 

6.9 A Questão Habitacional nos Planos Locais de Ges tão Urbana das 

Macrozonas 

 

Seguindo orientação expressa no Plano Diretor de 2006, o governo municipal deveria ter 

encaminhado até o final de 2010 os projetos de lei dos PLG, das nove macrozonas. Esse prazo foi 

prorrogado até o final de 2011 e, até o momento foram concluídos e encaminhados os projetos de 

lei dos PLGs das Macrozonas 2, 5, 6, 8 e 9. Estão em elaboração os PLG das Macrozonas 1, 3, 4 

e 7. 

 

O capítulo aborda as questões relacionadas à política habitacional das  MZ9, MZ7 e MZ5  em 

razão de suas características e complexidade. 
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6.9.1 O Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 9  

 

A ocupação da Macrozona por famílias de baixa renda teve impacto com a implantação do CH 

Padre Anchieta (1980) que levou quase 15 mil habitantes para a região. A MZ, que é cortada 

pelas rodovias Anhanguera e Dom Pedro I e faz limite com municípios que apresentam os 

maiores índices de vulnerabilidade social da região (Sumaré e Hortolândia), é caracterizada pela 

presença de grandes conjuntos habitacionais. 

 

Separa-se do centro de Campinas por uma barreira física importante: as fazendas Santa Elisa 

(Governo do Estado) e Chapadão (união- Exército) que juntas configuram a maior porção de área 

vazia com característica rural de todo o município. Situam-se em suas imediações alguns 

estabelecimentos de logística regional como o TIC, e o CIATEC I. 

 

Local de preferência para a instalação de conjuntos habitacionais, a Macrozona 9 abriga 

atualmente dois grandes empreendimentos da CDHU: Campinas E e F que juntos totalizam 3500 

unidades habitacionais. O município também implantou na região os conjuntos habitacionais Vila 

Esperança e Vila Olímpia (Haras Cabrino) com 1169 e 714 unidades respectivamente. A 

população favelada da região está estimada em mais de 15 mil habitantes se considerar-se toda a 

região do Jardim São Marcos, Jardim Campineiro e Jardim Santa Mônica e também os núcleos 

situados junto à linha férrea. 

 

Tabela 6.9.1.1 

Características de implantação dos conjuntos habita cionais 

 
Fonte: Alves, 2006. 

 

Com relação ao zoneamento proposto pelo PLG da Macrozona 9, pretende-se reduzir as áreas 

destinadas ao uso industrial, substituindo parte destas áreas por zonas residenciais 1, 2 e 3. 

Pretende-se também estruturar um eixo de comércio ao longo da Avenida dos Amarais com a 

instituição de zoneamento 11 em um trecho da via. 
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Figura 6.9.1.1 

Zoneamento vigente e proposto no PL do PLG da Macro zona 9 

Fonte: SEPLAN, 2010.  

 

Propõe-se também a ampliação do perímetro urbano, ao norte, a incorporação de áreas de ZEIS 

de indução em vazios urbanos. Em algumas ZEIS de indução foi prevista a aplicação do 

instrumento Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsório, Imposto Territorial Urbano 

Progressivo no Tempo, a Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública. O direito 

de preempção é aplicado somente em uma área com a finalidade de criação de um espaço 

público de lazer e a recuperação da Estação Boa Vista. 

 

Ao total de 667.999,40m2 de área de ZEIS de indução demarcadas no PD de 2006 estão sendo 

acrescidas 2.768.986,69m² o que resultará em 3.436.986,09m2 de áreas de ZEIS de indução 

destinadas a futuros empreendimentos de interesse social. Estas unidades futuras deverão ser 

destinadas prioritariamente ao atendimento do déficit desta macrozona. Estes empreendimentos 

futuros deverão ser acompanhados de vultosos investimentos para melhoria da qualidade da 

infraestrutura local, incluindo a implantação de áreas de lazer e esporte, equipamentos de saúde e 

educação, bem como para melhorar a infraestrutura viária e de transporte.  
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Figura 6.9.1.2 

ZEIS de indução proposta no PL do PLG da Macrozona 9 

 
Fonte: SEPLAN, 2010. 

 

 

6.9.2 O Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 7  – Área de 

Influência Aeroportuária 

 

Em 1979, com vistas a viabilizar a ampliação do Aeroporto de Viracopos, vinte quilômetros 

quadrados foram declaradas de utilidade pública (Decreto Estadual nº 14.031) para 

desapropriação, o equivalente a área ocupada por 25 loteamentos e algumas glebas não 

parceladas. O adiamento sucessivo da efetiva desapropriação das áreas necessárias à ampliação 

do aeroporto, o abandono dos proprietários dos lotes, o congelamento de investimentos na região 

e a intensa dinâmica do crescimento urbano facilitaram, nas décadas de 80 e 90, a ocupação 

irregular dos imóveis, intensificando, sobremaneira, o adensamento da região com famílias de 

baixa renda. 
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Em razão da dificuldade em levar a efeito a expropriação devido ao adensamento da área, em 

2006 o Decreto 14.031/79 foi revogado e outras áreas, menos adensadas, foram declaradas de 

utilidade pública para fins de desapropriação.  

 

Assim, estes loteamentos foram gravados com ZEIS de Regularização Sujeitas às Restrições 

Aeroportuárias no Plano Diretor de 2006.  

 

Destaca-se que, desde que foi revogado o Decreto Estadual nº 14.031/79, foram realizados na 

região diversos investimentos em infraestrutura e equipamentos públicos, visando atender a 

situação de extrema carência em que se encontrava a população, depois de décadas de 

abandono. As intervenções na região incluem: a implantação das redes de água e de esgoto, 

iluminação pública, drenagem e pavimentação do itinerário de ônibus, remoção de famílias das 

áreas de risco e construção de empreendimento habitacional para reassentamento dessas 

famílias, implantação de equipamentos comunitários, desenvolvimento de trabalho técnico social 

junto aos moradores. Tais ações estão sendo implementadas com recursos do PAC/FNHIS e 

OGU.  

 

A recente definição do plano de expansão do equipamento aeroportuário não conseguiu afastar as 

restrições relativas à curva de ruído da maioria dos loteamentos anteriormente previstos para 

serem desapropriados.  

 

Diante desse fato, estão sendo debatidos durante os estudos de elaboração do Plano Local, 

instrumentos capazes de transformar a região envoltória, induzindo a implantação de atividades 

compatíveis às restrições aeroportuárias e restringindo o uso habitacional, o que irá impor a 

transferência gradual das moradias para regiões mais adequadas.   

 

Devido às restrições aeroportuárias incidentes sobre a macrozona, apenas uma pequena área 

dentro do perímetro urbano foi considerada compatível com uso habitacional. Considerando que 

tal área não será suficiente para absorver a demanda e que as características das macrozonas 5 

e 6 impedem que as mesmas recepcionem as famílias que deverão ser realocadas, está sendo 

proposta, no âmbito do PLG, a alteração do perímetro urbano com a inclusão de áreas a serem 

gravadas como ZEIS de indução, conforme Figura a seguir. 
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Figura 6.9.2.1 

ZEIS de indução proposta no Estudo do PLG da Macroz ona 7 

 

 

Fonte: SEPLAN, 2011. 

 

O atendimento de parte da demanda habitacional decorrente da ampliação do Aeroporto de 

Viracopos, que irá, sem dúvida, atrair um grande contingente populacional para Campinas e 

região, deverá ser previsto em outras regiões da cidade. 

 

A complexa situação fundiária dos parcelamentos e as implicações decorrentes das restrições 

aeroportuárias impõem ao Poder Público a adoção de medidas coordenadas, envolvendo as 

diversas esferas governamentais, incluindo a INFRAERO e a iniciativa privada, a fim de garantir 

uma solução adequada à população que hoje se encontra sob a curva de ruído. 

 

Para garantir recursos compatíveis com os investimentos necessários à requalificação da região, 

os estudos para o PLG da Macrozona 7 indicam a necessidade de criação de Operação Urbana 

Consorciada, de forma a associar os ganhos decorrentes da valorização imobiliária dos terrenos 

do entorno do aeroporto à necessidade de investimento para a requalificação urbanística dos 

bairros vizinhos. No âmbito da Operação Urbana, é proposta a instituição da outorga onerosa em 

casos de mudança de uso ou de transformação rural-urbano. 

 

ZEIS de Indução 
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Destaca-se que sem uma ação efetiva do poder público, com aporte de recursos e atuação focada 

na requalificação do entorno de Viracopos, o processo de ocupação irregular e precário deverá 

ser intensificado nos próximos anos, acompanhado do adensamento das favelas existentes. Esta 

situação poderá comprometer o bom funcionamento das atividades aeroportuárias, pois a pressão 

social deverá aumentar. 

 

Os estudos do Plano Local (versão preliminar de março/2010) apontam algumas questões que 

deverão nortear a proposição de diretrizes para a macrozona 7: 

 

� Equacionamento da questão habitacional da região; 

� Adequação e estruturação do sistema viário e rodoviário; 

� Preservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural; 

� Regulamentar o uso e ocupação do solo considerando as restrições e demandas  

aeroportuárias. 

 

Em relação à questão habitacional, a grande preocupação é garantir solução adequada às 

famílias que se enquadram nas seguintes situações: a) residentes nas áreas irregulares e 

impróprias à sua permanência (sob a curva de ruído e em área de risco); b) residentes em áreas 

irregulares passíveis de regularização (fora da curva de ruído); c) residentes em áreas regulares, 

implantadas sob a curva de ruído nível 2. 

 

Os estudos do PLG indicam, ainda, a necessidade de associar a urbanização dos assentamentos 

precários à recuperação ambiental das áreas degradadas. Assim, o PLG tem o grande desafio de 

definir instrumentos a serem aplicados na região capazes de equacionar as questões acima 

apontadas.  

 

 

6.9.3 O Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 5  

 

A Macrozona 5 situa-se no quadrante sudoeste da cidade de Campinas. Localizam-se neste setor 

as regiões conhecidas como Campo Grande e Ouro Verde. Densamente ocupadas estas duas 

regiões tem como barreira física que as separa o Rio Capivari. Embora represente apenas 11,60% 

da área do município, abriga segundo o censo de 2000, 20,26% da população total. Dos quase 

200 mil habitantes que possui, aproximadamente 48.891 moram em assentamentos precários e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��
 

 

mais de 60 mil pessoas em conjuntos habitacionais produzidos pelo poder público (COHAB, 

CDHU e Prefeitura ). 

 

Muitos loteamentos que se situam nesta região datam dos anos 50. Nesta década não era exigido 

dos loteadores a implantação da infra-estrutura completa, e muitos lotes foram abertos de forma 

precária, superando em muito a suposta demanda. O público que adquiriu estes lotes na década 

de 50 o fizeram com a perspectiva de valorização futura. Permaneceram então vazios muitos dos 

lotes comercializados neste período, aproximadamente 5.000 lotes.  

 

O uso do solo predominante é residencial, caracterizado por loteamentos populares, conjuntos 

habitacionais e ocupações ilegais. A quase inexistência de atividades econômicas e de lazer 

imprime ao conjunto de bairros que compõem a região, alguns aspectos típicos de “regiões-

dormitório”. Para exercer atividades básicas como trabalhar, comprar e se divertir, a população 

moradora é obrigada a constantes movimentos pendulares em direção ao centro urbano o que 

gera problemas operacionais no sistema de transportes coletivos. 

 

Segundo o PLG, os principais problemas e potencialidades da região são: 

 

� A região se encontra bastante isolada e desarticulada do restante da cidade, e mesmo 

do seu entorno imediato. A Av. John Boyd Dunlop e a Av. Ruy Rodriguez são os 

principais acessos de porte existentes; 

� As ligações da Região do Campo Grande com a Região do Ouro Verde são 

insuficientes; 

� Toda a região é carente de obras de infra-estrutura, serviços e transporte público; 

� A pequena atividade econômica local e, conseqüentemente, a pequena oferta de 

empregos, implica em problemas típicos das “regiões dormitório”, onde se verifica 

significativo fluxo de pessoas se deslocando para o trabalho e para o comércio e serviço 

mais bem estruturado, situados fora da região; 

� É significativa a ocorrência de vazios urbanos (glebas e lotes), que oneram a 

infraestrutura e os serviços urbanos; 

� Existe uma forte carência de centros locais de comércio e serviços e de referenciais 

urbanos significativos. 
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São objetivos do PLG da MZ5, descritos em seu artigo 8º: 

 

i. promover a requalificação e a reestruturação urbana da região; 

ii. fomentar a diversidade de atividades na região, especialmente aquelas geradoras de 

empregos, trabalho e renda, limitando as prejudiciais ao meio ambiente e não 

compatíveis com a capacidade de infra-estrutura já instalada e/ou programada; 

iii. definir sistema viário e de transportes integrado à proposta de uso e ocupação do solo, 

considerando a otimização do sistema existente; 

iv. preservar, conservar e recuperar o meio ambiente, especialmente através da formação 

de um sistema de áreas verdes, vinculado à rede hídrica; 

v. adequar a oferta de equipamentos comunitários, educacionais, culturais, de saúde, de 

assistência social, de esportes e lazer à demanda da população da MZ 5, de maneira 

eqüitativa quanto à localização e abrangência; 

vi. promover a recuperação das áreas degradadas; 

vii. definir e promover programas e projetos de política habitacional para a região, em 

especial a regularização fundiária, a remoção de famílias que ocupam áreas de risco e 

Áreas de Proteção Permanente - APPs e a recuperação dessas áreas. 

viii. estimular o desenvolvimento econômico e sustentável e fomentar a criação e/ou a 

consolidação de subcentros; 

ix. propiciar a requalificação e o desenvolvimento de toda a região oeste do município 

promovendo a integração da MZ 5 com as macrozonas 7 e 9; 

x. definir as áreas onde serão aplicados os instrumentos urbanísticos previstos no Plano 

Diretor do Município de Campinas. 

 

Dentre as principais diretrizes destacam-se a recuperação ambiental, a requalificação das áreas 

precariamente urbanizadas, o equilíbrio das atividades urbanas a definição da priorização dos 

investimentos públicos em habitação para moradores de áreas de risco. Prevê também o uso dos 

Planos Urbanísticos, dispositivo previsto no PD de 2006 nas áreas não edificadas. 

 

Com relação às diretrizes específicas da Política de Habitação destacam-se: 
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i. remover e reassentar as famílias que ocupam áreas de risco ou inadequadas para 

habitação, priorizando as áreas críticas de inundação do Rio Capivari, do Córrego do 

Piçarrão e as áreas contaminadas do “Lixão da Pirelli”54; 

ii. promover a requalificação urbanística e a regularização fundiária dos assentamentos 

habitacionais precários, clandestinos e irregulares, estabelecendo cronograma geral e 

programas específicos para dotá-los de infra-estrutura, equipamentos públicos e serviços 

urbanos; 

iii. incrementar o sistema de drenagem das águas pluviais nas áreas de contribuição de 

microbacias onde se situam assentamentos residenciais sujeitos a riscos de enxurradas 

e alagamentos; 

iv. promover a melhoria das construções em assentamentos precários, através de 

assistência técnica à autoconstrução e de programa de financiamento para a reforma, 

ampliação e melhoria das edificações; 

v. monitorar periodicamente as áreas de assentamentos precários localizadas na envoltória 

do Distrito Industrial de Campinas, do “Lixão da Pirelli” e do Complexo Delta com o 

objetivo de apurar se as condições sanitárias e de salubridade das unidades 

habitacionais ali instaladas estão asseguradas; 

vi. promover estudo em áreas de assentamentos precários localizadas na envoltória do 

Distrito Industrial de Campinas, a fim de verificar a existência de contaminação; 

vii. concluir a regularização fundiária do Distrito Industrial de Campinas; 

viii. coibir a implantação de loteamentos clandestinos e irregulares; 

ix. manter atualizadas as informações sobre a situação habitacional da MZ 5, especialmente 

em relação ao déficit e às necessidades habitacionais; 

x. supervisionar, acompanhar, sistematizar e disponibilizar as informações sobre iniciativas, 

planos, projetos e execução de novos empreendimentos em todas as áreas de ZEIS de 

Regularização e ZEIS de Indução. 

 

O PLG propõe a inserção de duas áreas no perímetro urbano: 

 

� Residencial São Luís: para fins de regularização; 

� Vazio urbano.  

                                                 
 
 
54 As famílias moradoras da favela do “Lixão da Pirelli” já foram removidas e no entorno estão sendo implantados 
equipamentos de serviços, lazer e geração de emprego e renda, como o recente Shopping e o Hospital Ouro Verde.  
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Figura 6.9.3.1 

Áreas acrescidas no perímetro urbano na Macrozona 5  

 
Fonte: SEPLAN, 2010. 

 

Com relação à utilização dos instrumentos urbanísticos, a proposta do PLG da MZ 05 prevê a 

aplicação de vários instrumentos urbanísticos, tais como: as Zonas especiais de interesse social, 

o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, Imposto Predial Territorial Urbano 

Progressivo no Tempo, Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública, 

Transferência do Direito de Construir, Outorga Onerosa do Direito de Construir e Consórcio 

Imobiliário, conforme definido no Capítulo II da Lei Complementar nº. 15/2006 - Plano Diretor do 

Município de Campinas (ver Mapa de Instrumentos Urbanísticos).  No PLG a outorga onerosa foi 

prevista apenas para as áreas de operação urbana. O uso do artifício dos planos urbanísticos 

definidos do PD de 2006, também remete a definição do zoneamento e coeficientes a estudos 

específicos e deverão ser instituídos por decreto do executivo.   
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Figura 6.9.3.2 

ZEIS de Indução da Macrozona 5 

 
Fonte: SEPLAN, 2010. 
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Figura 6.9.3.3 

Instrumentos Urbanísticos da Macrozona 5 

 
Fonte: SEPLAN, 2010. 

 

Ao total de 4.222.155,24m2 de área de ZEIS de indução demarcadas no PD de 2006 estão sendo 

acrescidas 2.947.769,27m² o que resultará em 7.169.924,51m2 de áreas de ZEIS de indução 

destinadas a futuros empreendimentos de interesse social. Estas unidades futuras deverão ser 

destinadas prioritariamente ao atendimento do déficit desta macrozona. Estes empreendimentos 

futuros deverão ser acompanhados de vultosos investimentos para melhoria da qualidade da 

infraestrutura local, incluindo a implantação de áreas de lazer e esporte, equipamentos de saúde e 

educação, bem como para melhorar a infraestrutura viária e de transporte.  

 

Com relação à Macrozona 5 não podemos deixar de enfatizar a necessidade de avaliação dos 

impactos decorrentes do adensamento que a região vem sofrendo pela concentração de novos 

empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida. Só nesta Macrozona foram contratadas 

6.988 UH (de um total de 10.611UH), sem contar com o empreendimento que está sendo 
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analisado na área da Bela Aliança que prevê a construção de mais 8500 unidades habitacionais 

de interesse social (30mil pessoas), o que representará um acréscimo de  15.488 novas unidades 

habitacionais para famílias de 0 a 6 sm.  

 

Tabela 6.9.3.1 

Empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida 

ITEM CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO U.H. 

1 HM Engenharia e Construções S/A  Pq. Campinas – Gleba B1  140 

2 Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários S/A Bairro Campinas  2.380 

4 Cooperativa Habitacional  de Araras Residencial Novo Mundo  110 

5 Goldfarb Incorporações e Construções Ltda  Sírius (Campinas Pirelli)  2.620 

   SUBTOTAL (0 À 3 S.M.) 5.250 

6 Mestra Engenharia Ltda  Cosmos IV-B  16 

7 Mestra Engenharia Ltda  Cosmos V  236 

10 HM Engenharia e Construções S/A  Casas do Parque  400 

12 HM Engenharia e Construções S/A  Parque Campinas  730 

20 MRV Engenharia e Participações Ágata Ville  356 

   SUBTOTAL (3 À 6 S.M.) 1.738 

  TOTAL 6.988 
Fonte: SEMURB, 2010. 
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Empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida em Campinas

Fonte: SEMURB, 2010. 

 

Da análise do projeto de lei do PLG, conclui

 

� Concentração de Empreendimentos do PMCMV 

densidade dos empreendimentos, carência de infraestrutura local e falta de diversidade 

social reproduzida por tal tipo de ocupação.  

� Embora o plano destaque a requalificação u

região, não prevê recursos para efetivar esta requalificação. Ao invés, propõe que a 

ocupação dos vazios (poucos) que existem na área sejam destinados ao uso 

habitacional de interesse social.
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Figura 6.9.3.4 

Empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida em Campinas

Da análise do projeto de lei do PLG, conclui-se: 

Concentração de Empreendimentos do PMCMV – a grande preocupação se dá pela alta 

densidade dos empreendimentos, carência de infraestrutura local e falta de diversidade 

social reproduzida por tal tipo de ocupação.   

Embora o plano destaque a requalificação urbana como uma importante diretriz para a 

região, não prevê recursos para efetivar esta requalificação. Ao invés, propõe que a 

ocupação dos vazios (poucos) que existem na área sejam destinados ao uso 

habitacional de interesse social. 

Empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida em Campinas  

 

a grande preocupação se dá pela alta 

densidade dos empreendimentos, carência de infraestrutura local e falta de diversidade 

rbana como uma importante diretriz para a 

região, não prevê recursos para efetivar esta requalificação. Ao invés, propõe que a 

ocupação dos vazios (poucos) que existem na área sejam destinados ao uso 
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� Recursos para urbanização das favelas com pleno acesso ao saneamento. Não há 

estratégias no plano que possam garantir recursos para investimento em saneamento na 

região.  

� Uso de instrumentos de indução em vazios da MZ 05: poderão ocasionar altas 

densidades e sobrecarregar a infra-estrutura já precária da região. 

� Não foram previstas formas onerosas de inserções de áreas no perímetro e mudança de 

zoneamento. 

� Recuperação ambiental: podemos dizer que se trata de um segmento do território que 

encontra-se degradado e seus recursos hídricos estão contaminados principalmente 

pelo esgoto doméstico. Ações de recuperação deverão prever necessariamente o 

tratamento do esgoto e a urbanização das favelas ali existentes.  

� APPs: a recuperação das beiras de córrego através da implantação de parques deverá 

se dar integrando usos urbanos de lazer, desta forma reduzindo a possibilidade de 

reocupação das margens atualmente ocupada por favelas.  

 

 

7. Condições Institucionais e Administrativas 

 

7.1 Introdução: a Importância do Desenvolvimento In stitucional na 

Nova Política Nacional de Habitação 

 

A nova Política Nacional de Habitação – PNH, implementada a partir de 2004 pelo Governo 

Federal, aumentou expressivamente o aporte de recursos para o setor (cf. gráfico 5.1.), com a 

criação e adequação de programas e ações (como o Programa de Aceleração do Crescimento - 

PAC e o Minha Casa, Minha Vida), dessa forma demandando que estados e municípios 

desenvolvam uma estrutura administrativa eficiente e eficaz para a operacionalização dessa 

política.  
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Gráfico 7.1.1 

Evolução dos Investimentos Federais em Habitação (2 003 – 2009) 

 
 

Nesse contexto foi instituído o Sistema Nacional de Habitação, com o objetivo de centralizar 

recursos e promover a cooperação entre os entes institucionais (governo federal, estados, 

municípios e segmentos da sociedade), para o desenvolvimento da política habitacional nos três 

níveis de governo.  O Sistema Nacional de Habitação está dividido em dois subsistemas, 

direcionando os recursos públicos para as famílias de mais baixa renda no Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS, e disponibilizando recursos privados para as famílias que 

possam arcar com um financiamento imobiliário, no Sistema Nacional de Mercado.  

 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –  SNHIS, instituído pela Lei 11.124/2005, 

agrega recursos públicos para a habitação, criando o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social – FNHIS  que centraliza parte dos recursos orçamentários do governo federal na 

área. Para a integração das três esferas de governo nesse sistema, exigiu-se dos estados e 

municípios a adesão ao SNHIS , como condição para o acesso a recursos habitacionais na esfera 

federal. Por meio dessa adesão, estados e município estão obrigados a criar o Fundo de 

Habitação , que centralize as despesas orçamentários em habitação e garanta fontes estáveis de 

recursos, o Conselho de Habitação , com participação popular, que defina as diretrizes da política 

habitacional e faça a gestão dos recursos do Fundo, e a elaborar o Plano de Habitação , que 

estabelecerá as estratégias no curto, médio e longo prazo para a política habitacional local.  

 

A partir dessa nova proposta de reordenação da política habitacional no país, configura-se a 

exigência de reorganização da estrutura institucional das prefeituras e estados para o 
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funcionamento desse modelo. Quase 30 anos após o fim do Banco Nacional de Habitação - BNH, 

com a ausência de investimentos massivos na área, a depauperação e indefinição de novos 

papéis para as estruturas administrativas criadas naquela época, hoje se coloca o desafio de 

conceber qual o arranjo institucional dos municípios para a retomada dos investimentos e ações 

em moradia popular e desenvolvimento urbano. 

 

A Política Nacional de Habitação, instituída em 2004, aponta que o desenvolvimento institucional 

deverá permitir “a integração e capacitação dos diversos agentes públicos e privados no País, 

envolvidos com a questão habitacional, criando-se, assim, as condições necessárias à 

implementação do modelo de política habitacional que se deseja: democrático, descentralizado e 

transparente, por meio do qual se promoverá o direito de acesso à moradia digna a todos os 

cidadãos” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004: 53).  

 

Para planejar as ações de implementação da Política Nacional de Habitação, a Secretaria 

Nacional de Habitação do Ministério das Cidades elaborou entre 2007 e 2009 o Plano Nacional 

de Habitação . Conhecido como PlanHab, o documento define as ações de curto, médio e longo 

prazo para o equacionamento do déficit habitacional no país, com a previsão de eixos estratégicos 

que envolvem aspectos cruciais para implementação da política de habitação no país. Um dos 

quatro eixos estratégicos refere-se aos arranjos institucionais , ou seja, ao desenvolvimento 

institucional e administrativo da área, concebendo que “é essencial que as instituições públicas e 

demais agentes privados operem sob uma mesma ótica, em torno de conceitos e focos de 

atuação comuns, por meio de programas e ações articuladas a partir de diretrizes nacionais” 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO, 2010: 108).  

 

As estratégias para o eixo dos Arranjos Institucionais estão assim definidas no PlanHab:  

 

1) Fortalecer o setor público e explicitar os papéis e competências de cada nível de 

governo no SNHIS; 

2) Fortalecer os agentes não estatais para exercerem seu papel no SNHIS; 

3) Garantir o controle social e participação da sociedade na implementação da política e 

dos planos nas três esferas federativas; 

4) Criar o Índice de Capacidade Institucional Habitacional e de Gestão Urbana para 

bonificar com maior acesso aos recursos federais os entes federativos que se 

qualificarem para gerir adequadamente o setor habitacional; 
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5) Capacitar os vários agentes do SNHIS para garantir repertório comum, agilidade e 

qualidade na implementação do PlanHab; 

6) Instituir o Sistema de Informações da Habitação a partir do cadastro nacional 

CadÚnico, completado com informações para a gestão e avaliação da política 

habitacional; 

7) Criar um sistema de monitoramento e avaliação que permita o controle dos 

resultados e a revisão periódica do PlanHab. 

 

Como estratégia para fortalecimento do setor público municipal, e que servem para orientar a 

elaboração dos Planos Locais de Habitação, o PlanHab aponta as seguintes capacidades 

administrativas a serem desenvolvidas: 

 

� A criação e/ou estruturação de órgãos com atribuição específica de formular, 

implementar, gerir e executar as políticas habitaci onais  locais; 

 

� A articulação com outras políticas setoriais e com de mais esferas de governo , uma 

vez que é no município que as ações devem acontecer de forma articulada; 

 

� A criação e estímulo ao bom funcionamento dos conselh os e fundos locais, 

alimentando-os com recursos permanentes e crescente s, a partir de ações que 

melhorem a gestão da arrecadação local de recursos que possam ser aplicados em 

habitação de interesse social; 

 

� O estímulo ao ingresso e à habilitação de novos agent es promotores 

(cooperativas e associações locais),  bem como o apoio à sua atuação com 

capacitação e assistência técnica; 

 

� O credenciamento de entidades de assistência técnica  cujos serviços sejam 

financiados por recursos do FNHIS e a formação, manutenção e disponibilização de 

cadastro das entidades credenciadas. 

 

� Gerar recursos na forma de contrapartidas,  complementando e garantindo, com 

aportes não-onerosos, a política de subsídios; 
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� Promover a urbanização e regularização fundiária de assentamen tos precários  

existentes a partir de intervenções estruturadas e articuladas a outras políticas sociais e 

de integração econômica; 

 

� Elaborar projetos e promover a construção de moradi as, atendendo 

prioritariamente a população de menor renda ; 

 

� Identificar beneficiários  do programa nacional de subsídio e criar as condições para o 

cadastramento  e para a alimentação  da demanda de possíveis beneficiários da 

concessão de subsídios habitacionais. 

 

Portanto, a nova Política Nacional de Habitação coloca como desafio a necessidade de se 

planejar estruturas próprias da Prefeitura  para formulação, implementação, gestão e execução 

da política habitacional local, em cooperação com outras políticas setoriais e, principalmente, com 

a política de desenvolvimento urbano . Essas estruturas deverão estar preparadas para a 

implementação de programas e ações habitacionais, as quais não se resumem somente à 

produção habitacional , devendo estar articuladas à urbanização de assentamentos precários  

e às ações de desenvolvimento da estrutura institucional e readeq uação dos marcos legais 

e normativos . O fundo e o conselho de habitação tem um papel de grande importância nesse 

cenário, centralizando as fontes de recursos, que devem ter um caráter permanente para a 

sustentabilidade da política, com a garantia da gestão e controle social dos investimentos. Aos 

atores sociais deverão ser garantidas estratégias para o desenvolvimento de novos agentes 

promotores da produção social da moradia e de servi ços de assistência técnica e 

capacitação . 

 

 

7.2 A Estrutura Administrativa da Política Habitaci onal em Campinas 

 

A Prefeitura Municipal de Campinas  tem a Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB como o 

órgão específico para a coordenação da política municipal de habitação. Criada em 1993 pela lei 

7.721, a SEHAB tem as seguintes atribuições: 
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� Formular diretrizes da política municipal de habitação;  

� Promover a participação da iniciativa privada e de outras organizações para viabilizar 

programas conjuntos na área habitacional; 

� Estimular a constituição de cooperativas e similares; 

� Apoiar o desenvolvimento de tecnologias alternativas para habitação; 

� Desenvolver estudos e pesquisas quanto à realidade sócio-econômica e habitacional do 

município;  

� Desenvolver projetos residenciais, de loteamentos populares e de urbanização de 

favelas e ocupações;  

� Supervisionar o FUNDAP - Fundo de Apoio à População de Sub-habitação Urbana. 

� Formular projetos e orçamentos de captação de recursos voltados para programas 

habitacionais destinados à população de baixa renda;  

� Implementar projetos de regularização jurídica de áreas ocupadas;  

� Monitorar áreas de risco para reassentamentos. 

 

Atualmente, a SEHAB conta com um corpo funcional de 52 funcionários em sua estrutura 

administrativa55, que é composta pelas seguintes unidades: 

                                                 
 
 
55 De acordo com informações do Portal da Transparência da Prefeitura de Campinas, disponível em 
http://www.campinas.sp.gov.br/servico-ao-cidadao/portal-da-transparencia/ 
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Figura 7.2.1  

Organograma da Secretaria Municipal de Habitação de  Campinas - SP 

 
Legenda: 
� Coordenadoria Especial de Habitação Popular 
1.1. Coord. Setoria de Planejamento Físico Habitacional 
1.2. Coord. Setorial de Planejamento Social 
1.3. Coord. Setorial de Habitação Norte 
1.4. Coord. Setorial de Habitação Sul 
1.5. Coord. Setorial de Habitação Leste 
1.6. Coord. Setorial de Habitação Noroeste 
1.7. Coord. Setorial de Habitação Sudoeste 
1- Coordenadoria Técnica 
2- Coordenadoria Jurídico-Administrativa 
4 e 5 – Não estão implementados 
Fonte: Secretaria de Habitação de Campinas, 2011. 
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A Coordenadoria Especial de Habitação Popular – CEHAP foi criada em 2003, pelo decreto 

14.456, com as seguintes atribuições: 

 

� Definir e orientar as políticas públicas na área de habitação; 

 

� Organizar audiências públicas com os movimentos de moradia que estejam interessados 

em participar da promoção e implementação de políticas públicas; 

 

� Acompanhar as reuniões do Conselho Municipal de Habitação, envidando esforços para 

implementação das decisões tomadas naquela esfera, sem prejuízo de sua atuação de 

ofício; 

 

� Acompanhar as reuniões do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, 

envidando esforços para implementação das decisões tomadas naquele órgão, sem 

prejuízo de sua atuação de ofício; 

 

� Acompanhar as reuniões do Conselho Consultivo do ‘‘Fundo de Apoio à População de 

Sub-habitação Urbana’’ - FUNDAP, apresentando perante este órgão as demandas de 

remoção de moradias indicadas pela CERF; 

 

� Orientar e auxiliar os movimentos de moradia na formulação de propostas que poderão 

ser encaminhadas a quaisquer órgãos do poder público ou a conselhos de direitos que 

promovam a democracia participativa; 

 

� Atuar de modo coordenado com os demais órgãos municipais, estaduais e federais que 

laborem para a solução do déficit habitacional, a teor da competência comum prevista no 

art. 23, inc. IX, da Constituição Federal. 

 

A Coordenadoria de Planejamento Físico-Habitacional tem basicamente a atribuição de realizar o 

planejamento das intervenções habitacionais que deverão ser realizadas pela SEHAB. 

 

A Coordenadoria Setorial de Planejamento Social, por sua vez, tem as seguintes atribuições: 

 

� Desenvolver estudos sobre a realidade sócio-econômica e habitacional do Município; 
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� Elaborar metodologia do cadastro sócio-econômico dos moradores dos loteamentos 

clandestinos, irregulares, núcleos, favelas e ocupações; 

 

� Incentivar, promover e organizar a participação da comunidade na formulação de 

propostas e implementação de políticas públicas habitacionais; 

 

� Fomentar o desenvolvimento de associações e cooperativas habitacionais; 

 

� Coordenar ações para a remoção e o reassentamento de famílias moradoras de área de 

risco, áreas impróprias à habitação ou áreas reintegradas administrativa ou 

judicialmente; 

 

� Desenvolver, em conjunto com as Coordenadorias da SEHAB e as demais Secretarias 

competentes, planos e campanhas de melhorias das condições de habitabilidade 

ligados, especialmente à preservação e valorização do meio ambiente, disposição de 

lixo, saúde preventiva e saneamento básico; 

 

� Acompanhamento do cadastro de famílias em áreas de risco, visando o programa Minha 

Casa, Minha Vida. 

 

As Coordenadorias Setoriais de Habitação (Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste) realizam, de 

forma descentralizada no território, o atendimento à população interessada em serviços 

habitacionais prestados pelo poder público, principalmente quanto às informações sobre os 

programas habitacionais da Prefeitura e ao cadastramento das famílias. 

 

A SEHAB também tem a atribuição de promover a regularização fundiária, conforme previsto no 

Decreto 14.038/02, com alterações introduzidas pelos Decretos 14.459/03 e 15.176/05. Tal 

atribuição, coordenada diretamente pelo Secretário de Habitação, é desenvolvida pelas 

Coordenadorias Técnica e Jurídico- Administrativa. 

 

Compete à SEHAB, no que se refere à regularização:  
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� Promover todos os atos necessários à regularização fundiária e urbanística de núcleos 

habitacionais encaminhados pela Sehab/Cohab com processo definitivo para 

regularização, loteamentos irregulares ou clandestinos; 

 

� Realizar levantamentos topográficos, planialtimétricos e cadastrais, por meio de seu 

corpo de servidores ou mediante contratação dos serviços técnico-profissionais a que se 

refere o inciso II do artigo 6º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993;  

 

� Indicar todas as benfeitorias necessárias ou essenciais à regularização; 

 

� Decidir em nome da municipalidade todos os procedimentos que estejam sob a sua 

jurisdição administrativa, sobretudo para fins registrários e notariais; 

 

� Intimar os responsáveis pelo loteamento regularizando para que se pronunciem no prazo 

de 30 (trinta) dias acerca das benfeitorias que se fizerem necessárias, decidindo ‘‘ex 

officio’’ quando estes se mantiverem silentes; 

 

� Remeter ao Ministério Público peças dos procedimentos administrativos nos quais reste 

configurada a presença de delitos; 

 

� Adotar as medidas visando à execução das benfeitorias necessárias, em substituição ao 

loteador silente ou responsável pela área regularizanda, buscando, a qualquer tempo 

(art. 37, §5°, CF), o ressarcimento dos cofres públ icos, sem prejuízo do dever de 

informar ao Ministério Público acerca da ocorrência de delitos; 

 

� Expedir ordens de regularização; 

 

� Autorizar a implantação de benfeitorias públicas (água, luz, esgoto, pavimentação e 

obras complementares) nos loteamentos clandestinos ou irregulares, mesmo antes de 

expedidas as ordens de regularização; 

 

� Colaborar com outros órgãos municipais, estaduais e federais na busca da melhor 

solução para os problemas fundiários; 
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� Iniciar as tratativas para a captação de recursos financeiros de fontes externas, 

nacionais ou internacionais, de forma a onerar o menos possível o tesouro municipal; e 

 

� Promover atividades de fiscalização, solicitando o apoio do Departamento de Uso e 

Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Obras e Projetos e dos demais órgãos 

municipais incumbidos de atividade fiscalizatória.  

 

Atualmente a SEHAB tem a atribuição de promover a regularização de todos os parcelamentos 

clandestinos e irregulares do Município. Considerando a natureza da Secretaria, tal atribuição 

deveria se restringir aos parcelamentos de interesse social, razão pela qual deverá ser prevista 

reforma administrativa para excluir da competência da SEHAB a regularização de loteamentos 

que não se enquadrem nesta categoria.  

 

Para o desenvolvimento de ações de assistência técnica na área habitacional , a Prefeitura de 

Campinas  conta, desde 2003, com um convênio com o Sindicato dos Engenheiros no Estado de 

São Paulo - Delegacia Regional de Campinas para o desenvolvimento do programa PROMORE56. 

O programa permite a assessoria técnica para a construção de moradia com área de até 70m², a 

reforma cujo acréscimo não exceda a 30m² ou a regularização de obras já construídas. Os 

critérios de seleção do programa são: possuir renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários 

mínimos; não possuir moradia própria, nem ser compromissário/comprador de imóvel residencial; 

possuir terreno urbano, com título dominial ou ser compromissário/ comprador deste; e residir no 

Município há mais de 1 (um) ano. Cabe ressaltar que o beneficiário arca com os custos dos 

honorários do engenheiro, conforme tabela definida pela Prefeitura e o Sindicato dos Engenheiros. 

 

A SEHAB realiza a inscrição do interessado, sendo que após a aprovação da mesma ele é 

direcionado para o Sindicato dos Engenheiros, que viabilizará a contratação do engenheiro pelo 

interessado. A Prefeitura isenta o projeto de taxas e/ou emolumentos desde a aprovação até a 

expedição do Certificado de Conclusão de Obra (‘‘habite-se’’), ficando também isentos da 

cobrança de taxa de verificação de alinhamento e placa numérica. 

 

                                                 
 
 
56 O convênio foi instituído pela Lei no. 11.316 de 25 de julho de 2002 e regulamentado pelo decreto Decreto nº 14.153, 
de 14/11/2002, posteriormente sendo alterados pela Lei nº 12.858, de 20/03/2007 e pelo Decreto nº 16.394, de 
19/09/2008. 
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O Município também tem em sua estrutura administrativa a Companhia de Habitação Popular 

de Campinas - COHAB/Campinas , empresa de economia mista,  criada em 17 de fevereiro de 

1.965 através da Lei 3.213, que tem como acionista majoritária a Prefeitura Municipal de 

Campinas. De cunho eminentemente social, tem por objetivo o planejamento, produção, 

comercialização de unidades habitacionais e repasses de financiamentos, especialmente 

destinados à população de baixa renda, obedecidas as diretrizes estabelecidas pelos governos do 

Município, do Estado e da União. O Secretário Municipal de Habitação acumula o cargo de Diretor 

Presidente da Cohab (segundo o artigo 7º. da lei 10.248/2003). 

 

Atualmente a COHAB conta com um quadro funcional de 123 funcionários em sua estrutura 

administrativa57, conforme o seguinte organograma: 

                                                 
 
 
57 De acordo com informações do Portal da Transparência da Prefeitura de Campinas, disponível em 
http://www.campinas.sp.gov.br/servico-ao-cidadao/portal-da-transparencia/ 
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Organograma da Companhia de Habitação Popular de Ca mpinas

Fonte: http://www.cohabcp.com.br

 

Para os objetivos de planejamento da política habitacional de Campinas, tendo como perspectiva 

a implementação da nova Política Nacional de Habitação e do Plano Nacional de Habitação, 

coloca-se a questão sobre o papel da 

município. Enquanto empresa de economia mista, instituída no modelo de gestão do Banco 

Nacional de Habitação, e tendo como acionista majoritária a 

definir em que medida a COHAB 

que deverá ter um caráter eminentemente de social, como institui o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS. 

 

A sustentabilidade econômica da 

social de habitação. Como visto, a COHAB Campinas conta com um corpo técnico expressivo 

comparado com a Secretaria Municipal de Habitação, mais do que o dobro de fu

na primeira e 52 na segunda). Essa estrutura coloca o desafio para a sustentabilidade da folha de 

pagamento, que, tomando o mês de dezembro de 2010 como referência, perfaz cerca de R$ 382 

mil, sem contabilizar os encargos sociais. 

 

A elaboração e desenvolvimento de projetos habitacionais pela COHAB para a Prefeitura de 

Campinas também aponta questões importantes. Por um lado, no contexto atual do 

que a iniciativa privada se torna o principal ator na produção de unidades habitacion

agilidade no desenvolvimento das ações, qual seria o espaço de atuação da COHAB, dado o alto 

custo operacional da empresa. No caso dos projetos de urbanização de favelas, a inserção da 

COHAB se faz na elaboração do projeto urbanístico e no projet
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Figura 7.2.2 

Organograma da Companhia de Habitação Popular de Ca mpinas

http://www.cohabcp.com.br 

Para os objetivos de planejamento da política habitacional de Campinas, tendo como perspectiva 

a implementação da nova Política Nacional de Habitação e do Plano Nacional de Habitação, 

se a questão sobre o papel da COHAB nas ações de habitação de interesse social no 

município. Enquanto empresa de economia mista, instituída no modelo de gestão do Banco 

Nacional de Habitação, e tendo como acionista majoritária a Prefeitura de Campinas

COHAB teria sustentabilidade para atuar na política pública de habitação, 

que deverá ter um caráter eminentemente de social, como institui o Sistema Nacional de 

SNHIS.  

A sustentabilidade econômica da COHAB coloca alguns desafios para a sua atuação na política 

social de habitação. Como visto, a COHAB Campinas conta com um corpo técnico expressivo 

comparado com a Secretaria Municipal de Habitação, mais do que o dobro de fu

na primeira e 52 na segunda). Essa estrutura coloca o desafio para a sustentabilidade da folha de 

pagamento, que, tomando o mês de dezembro de 2010 como referência, perfaz cerca de R$ 382 

mil, sem contabilizar os encargos sociais.  

ração e desenvolvimento de projetos habitacionais pela COHAB para a Prefeitura de 

Campinas também aponta questões importantes. Por um lado, no contexto atual do 

que a iniciativa privada se torna o principal ator na produção de unidades habitacion

agilidade no desenvolvimento das ações, qual seria o espaço de atuação da COHAB, dado o alto 

custo operacional da empresa. No caso dos projetos de urbanização de favelas, a inserção da 

COHAB se faz na elaboração do projeto urbanístico e no projeto das unidades novas. Entretanto 

Organograma da Companhia de Habitação Popular de Ca mpinas  

 

Para os objetivos de planejamento da política habitacional de Campinas, tendo como perspectiva 

a implementação da nova Política Nacional de Habitação e do Plano Nacional de Habitação, 

nas ações de habitação de interesse social no 

município. Enquanto empresa de economia mista, instituída no modelo de gestão do Banco 

Prefeitura de Campinas , trata-se de 

teria sustentabilidade para atuar na política pública de habitação, 

que deverá ter um caráter eminentemente de social, como institui o Sistema Nacional de 

coloca alguns desafios para a sua atuação na política 

social de habitação. Como visto, a COHAB Campinas conta com um corpo técnico expressivo 

comparado com a Secretaria Municipal de Habitação, mais do que o dobro de funcionários (123 

na primeira e 52 na segunda). Essa estrutura coloca o desafio para a sustentabilidade da folha de 

pagamento, que, tomando o mês de dezembro de 2010 como referência, perfaz cerca de R$ 382 

ração e desenvolvimento de projetos habitacionais pela COHAB para a Prefeitura de 

Campinas também aponta questões importantes. Por um lado, no contexto atual do PMCMV, em 

que a iniciativa privada se torna o principal ator na produção de unidades habitacionais, pela 

agilidade no desenvolvimento das ações, qual seria o espaço de atuação da COHAB, dado o alto 

custo operacional da empresa. No caso dos projetos de urbanização de favelas, a inserção da 

o das unidades novas. Entretanto 
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não há uma interação multidisciplinar entre os projetos urbanítisco, arquitetônico, paisagístico com 

o projeto das redes de infra-estrutura o que limita seu resultado projetual final: a necessidade de 

utilização de tipologias habitacionais padronizadas e pensadas para novos loteamentos tem como 

resultado um alto número de remoções reproduzindo ainda a repetição e monotonia característica 

dos “velhos conjuntos habitacionais”. 

 

Ressalta-se que, em razão da nova realidade da política habitacional no país, a COHAB viu-se 

obrigada a rever seu papel institucional e promover as mudanças necessárias em seu estatuto 

social, a fim de agregar em sua função a tarefa de prestadora de serviços relacionados à 

habitação social (construção, gerenciamento, trabalho técnico social etc.). 

 

Como visto no capítulo sobre a Oferta Habitacional em Campinas, a COHAB conta com uma 

carteira de terrenos que serviram de hipoteca para projetos habitacionais passados. A partir de 

2001 houve um trabalho para liberar a hipoteca esses terrenos para utilização em programas 

habitacionais do município, que apontaram para uma potencialidade da empresa no provimento 

de base fundiária para o desenvolvimento de projetos habitacionais.  

 

Porém, esses terrenos agora estão sendo utilizados para sanar o déficit orçamentário da empresa. 

A Cohab está licitando terrenos de sua carteira, como pode se verificar na tabela abaixo com os 

dados sobre as licitações em 2010/2011. Verificamos, retirando os terrenos em mais de uma 

concorrência pública, que foram licitados, em 2010, 33.420,28 m2 de terrenos e 4.781,82 m2 em 

construções no município de Campinas, além de mais 5.712,08 m2 de terrenos fora do município 

de Campinas. 

 

Tabela 7.2.1  

Imóveis da COHAB-CP objeto de licitação – 2010-2011  

Aviso de 
licitação 

Tipo de 
Imóvel Loteamento Município Imóvel Área (m²) Obs.: 

Concorrência 
Publica Nº 
001/2010 

Terreno  Vila 31 de Março Campinas 

Lote 22 da 
Quadra 01, 
localizado na Rua 
Frederico 
Marcondes 
Machado esquina 
com a Rua Miguel 
Arnaldo Anderson 

    1.448,37   

Concorrência 
Publica Nº 
002/2010 

Terreno  Vila 31 de Março Campinas 

LOTE 01 da 
QUADRA 31, com 
destinação 
residencial 

    1.704,80   
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Aviso de 
licitação 

Tipo de 
Imóvel Loteamento Município Imóvel Área (m²) Obs.: 

Concorrência 
Publica Nº 
003/2010 

Construção Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 01 da 
Quadra 23 - 
construção 

    1.935,91   

Terreno  Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 01 da 
Quadra 23 - 
terreno 

    3.695,58   

Construção Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 01 da 
Quadra 45 - 
construção 

       910,00   

Terreno  Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 01 da 
Quadra 45 - 
terreno 

    3.935,25   

Terreno  Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 02 da 
Quadra 23     1.884,42   

Terreno  Vila Costa e Silva Campinas Lote 31 da 
Quadra 18     1.242,50   

Terreno  Vila Costa e Silva Campinas Lote 32 da 
Quadra 26     1.242,50   

Concorrência 
Publica Nº 
004/2010 

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 01 da 
Quadra N 

       793,23   

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 02 da 
Quadra N        828,00   

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 03 da 
Quadra N        828,00   

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 04 da 
Quadra N 

       828,00   

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 06 da 
Quadra N        697,57   

Concorrência 
Publica Nº 
005/2010 

Terreno  Vila Esperança Campinas Lote 01 da 
Quadra I1        457,52   

Terreno  Vila Esperança Campinas Lote 19 da 
Quadra F1 

       571,09   

Terreno  Vila Esperança Campinas Lote 24 da 
Quadra R        894,25   

Terreno  Vila Esperança Campinas Lote 30 da 
Quadra S        669,54   

Concorrência 
Publica Nº 
006/2010 

Terreno  C.H. Yolanda Costa 
e Silva Sumaré Lote A da Quadra 

02     1.602,25   

Terreno  Vila Perseu Leite de 
Barros Campinas Lote 01 da 

Quadra 04     1.855,00   

Concorrência 
Publica Nº 
007/2010 

Construção Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 01 da 
Quadra 23 - 
construção 

    1.935,91  

Já foram 
objeto de 

licitação na 
Concorrência 

Pública Nº 
003/2010 

Terreno  Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 01 da 
Quadra 23 - 
terreno 

    3.695,58  

Construção Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 01 da 
Quadra 45 - 
construção 

       910,00  

Terreno  Vila Costa e Silva Campinas 
Lote 01 da 
Quadra 45 - 
terreno 

    3.935,25  

Construção Vila Padre Manoel da 
Nóbrega Campinas 

Lote 01 da 
Quadra Z - 
construção 

    1.935,91   

Terreno  Vila Padre Manoel da 
Nóbrega Campinas 

Lote 01 da 
Quadra Z - 
terreno 

    5.975,00   
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Aviso de 
licitação 

Tipo de 
Imóvel Loteamento Município Imóvel Área (m²) Obs.: 

Concorrência 
Publica Nº 
008/2010 

Terreno  
Conjunto 
Habitacional Vila Boa 
Vista 

Campinas Lote 03 da 
Quadra 44        659,00   

Terreno  
Conjunto 
Habitacional Vila Boa 
Vista 

Campinas Lote 42 da 
Quadra 15        659,60   

Terreno  
Conjunto 
Habitacional Vila Boa 
Vista 

Campinas Lote 57 da 
Quadra 53,         314,10   

Terreno  
Conjunto 
Habitacional Vila Boa 
Vista 

Campinas Lote 61 da 
Quadra 40        314,10   

Concorrência 
Publica Nº 
009/2010 

Terreno  
C.H. Prudente de 
Moraes Itú 

Lote 08 da 
Quadra 03        223,67   

Terreno  C.H. Santa Terezinha 
Sta. 
Bárbara 
D'Oeste 

Lote 01 da 
Quadra 07        652,00   

Terreno  C.H. Santa Terezinha 
Sta. 
Bárbara 
D'Oeste 

Lote 01 da 
Quadra 08        327,06   

Terreno  C.H. Santa Terezinha 
Sta. 
Bárbara 
D'Oeste 

Lote 06 da 
Quadra 08        215,00   

Terreno  C.H. Siqueira 
Campos 

Sta. 
Bárbara 
D'Oeste 

Lote 01 da 
Quadra 01     1.236,10   

Terreno  C.H. Yolanda Costa 
e Silva Sumaré Lote A da Quadra 

02     1.602,25  

Já foi objeto 
de licitação 

na 
Concorrência 

Pública Nº 
006/2010 

Terreno  Jardim Morro Azul Limeira Lote 36 da 
Quadra 11     1.456,00   

Concorrência 
Publica Nº 
010/2010 

Terreno  Residencial Vila 
Esperança Campinas Lote 01 da 

Quadra I1        457,52   

Terreno  Residencial Vila 
Esperança Campinas Lote 19 da 

Quadra F1        571,09   

Terreno  Residencial Vila 
Esperança Campinas Lote 24 da 

Quadra R        894,25   

Concorrência 
Publica Nº 
011/2010 

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 01 da 
Quadra N        793,23  

Já foram 
objeto de 

licitação na 
Concorrência 

Pública Nº 
004/2010 

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 02 da 
Quadra N        828,00  

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 03 da 
Quadra N        828,00  

Terreno  Residencial Olímpia Campinas Lote 04 da 
Quadra N        828,00  

Terreno  Residencial Olímpia Campinas 
Lote 06 da 
Quadra N        697,57  

Concorrência 
Publica Nº 
01/2011 

Terreno  Campinas GLEBA 11-A 197.763,05  

Fonte: http://www.cohabcp.com.br 

 

Nos momentos iniciais de operação de recursos do Programa de Subsídio à Habitação de 

Interesse Social - PSH, a COHAB viu uma oportunidade para a capitalização de recursos quando 
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o programa colocou a possibilidade de que se tornasse um agente financeiro apto a captar 

recursos dos leilões do programa. Assim, a empresa passou a operar em vários municípios do 

estado, para além do município de Campinas. Do total de 4.487 unidades que a Cohab Campinas 

operou com recursos do PSH, 968 unidades (21,5%) se localizaram fora do município de 

Campinas; em termos monetários, foram aplicados cerca de R$ 5 milhões do PSH por meio da 

Cohab Campinas fora do município, cerca de 23,4% do total. 
 

Tabela 7.2.2  

Unidades Habitacionais produzidos com recursos do P SH fora do Município de Campinas, 

tendo como agente financeiro da COHAB Campinas 

Empreendimento Agente 
Financeiro Modalidade nº 

unidades 

Valor 
subsídio 
unitário 

Valor subsídio 
total 

Jardim da Mata / Americana Cohab Cps Construção 52 R$ 6.000,00 R$ 312.000,00 

Jardim Amanda / Hortolândia Cohab Cps Construção 48 R$ 6.000,00 R$ 288.000,00 
Residencial Caminho da Luz / 
Indaiatuba Cohab Cps Construção 100 R$ 6.000,00 R$ 600.000,00 

Jardim das Orquideas / Sumaré Cohab Cps Construção 54 R$ 4.500,00 R$ 243.000,00 

Heitor Rigon / Ribeirão Preto Cohab Cps Aquisição 170 R$ 4.500,00 R$ 765.000,00 
Florestan Fernandes / Ribeirão 
Preto Cohab Cps Aquisição 13 R$ 4.500,00 R$ 58.500,00 

Branca Sales / Ribeirão Preto Cohab Cps Aquisição 213 R$ 4.500,00 R$ 958.500,00 
Norival Correio Lacerda / 
Ribeirão Preto 

Cohab Cps Aquisição 10 R$ 4.500,00 R$ 45.000,00 

Jardim da Paz / Americana Cohab Cps Aquisição 106 R$ 4.500,00 R$ 477.000,00 

Vila Bela / Americana Cohab Cps Aquisição 69 R$ 4.500,00 R$ 310.500,00 

Jardim Brasil / Americana Cohab Cps Aquisição 25 R$ 4.500,00 R$ 112.500,00 
Vereda da Conquista / 
Indaiatuba Cohab Cps Construção 108 R$ 8.000,00 R$ 864.000,00 

  TOTAL 968  R$ 5.034.000,00 
Fonte: SEHAB, 2010. 
 

 

7.3 Fundos e Conselhos de Habitação 

 

A Prefeitura de Campinas conta com dois fundos municipais na área de habitação, com seus 

respectivos conselhos gestores. Além disso, conta com o Conselho Municipal de Habitação. 

 

O Fundo de Apoio à População de Sub-Habitação Urbana – FUNDAP foi criado pela Lei 4.985, de 

08.05.80, com os seguintes objetivos: 

 

� Definir a política municipal de apoio à população de sub-habitação urbana; 
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� Coordenar, integrar e executar as atividades públicas referentes à população de sub-

habitação urbana; 

� Informar, conscientizar e motivar a população de sub-habitação urbana para a melhoria 

de suas condições de vida. 

 

Atualmente sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação, o FUNDAP é 

administrado por uma Diretoria  composta de 03 (três) membros: presidência, exercida pelo 

Secretário Municipal de Habitação; secretaria, exercida pelo Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos; e tesouraria, exercida Secretário Municipal de Finanças. Tal diretoria tem as seguintes 

atribuições, conforme lei que criou o FUNDAP: 

 

� Normatizar e sistematizar a concessão de subsídios e financiamentos para atendimento 

habitacional à população sub-habitação urbana; 

� Estabelecer alternativas para o fluxo migratório; 

� Sugerir ao Prefeito Municipal medidas destinadas a sensibilizar as autoridades estaduais 

e federais, que objetivem solucionar o problema da sub-habitação urbana; 

� Desenvolver gestões junto a outros órgãos municipais, visando que adotem e executem 

suas sugestões; 

� Gerir os recursos do FUNDAP; 

� Deliberar sobre proposições do Conselho Consultivo; 

� Convocar o Conselho Consultivo; 

� Elaborar seu regimento interno. 

 

Também há um conselho consultivo do FUNDAP , formado por representantes da sociedade 

civil. São 10 (dez) representantes dos moradores de favelas e 05 (cinco) representantes de 

entidades da comunidade, sendo a atual composição desse último segmento: Câmara Municipal 

de Campinas, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, Arquidiocese de Campinas e COHAB-Campinas. O conselho consultivo 

tem as seguintes atribuições:  

 

� Deliberar sobre as proposições da Diretoria referentes aos objetivos do FUNDAP; 

� Propor à Diretoria medidas que visem a integração satisfatória da população de sub-

habitação urbana na vida econômica e social da cidade; e 

� Elaborar seu regimento interno. 
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De acordo com o estabelecido na lei de criação, o FUNDAP recebe subvenção da SANASA e 

SETEC, correspondente a 0,5% e 1,0%, respectivamente, da receita bruta mensal dessas 

empresas. O Fundo pode ainda receber: dotações do orçamento municipal e recursos de outros 

órgãos públicos e particulares. A lei no. 9654 de 05 de março de 1.998 alterou a redação do art. 

11 da lei de criação do FUNDAP, substituindo a SETEC pela EMDEC, que destinaria 

mensalmente 1,0% de sua receita bruta. O FUNDAP vem recebendo recursos da SANASA, 

porém, os recursos da EMDEC não estão sendo direcionados ao fundo,  visto que a receita das 

multas não é considerado como receita própria da empresa. 

 

Outra fonte de recursos para o FUNDAP é o valor da contrapartida de 3,5% dos 

Empreendimentos de Interesse Social, prevista na Lei 10.410/2000, podendo ser em espécie ou 

em lotes urbanizados. Alteração efetuada pela Lei 11.890/2004 determinou que a doação, quando 

realizada em lotes urbanizados, deverá ser direcionada para a COHAB-CAMPINAS e utilizados 

para: produção de habitação para retirada de famílias em áreas de risco e desocupação de área 

pública, para regularização e urbanização de áreas ocupadas, e para produção de habitação para 

famílias com renda inferior a cinco salários mínimos. Quando tais lotes forem comercializados, o 

valor deverá ser destinado ao FUNDAP, descontado a despesa da comercialização pela COHAB-

Campinas.  

 

Os recursos do FUNDAP são aplicados basicamente para a concessão de empréstimos para a 

construção e reforma de unidades habitacionais de baixa renda. A concessão é feita através de 

apresentação de projeto por parte do beneficiário, com a análise técnica da SEHAB, devendo ser 

aprovado pelo Conselho Consultivo e Diretoria. O material de construção é adquirido diretamente 

pelo beneficiário, em empresa previamente avaliada pela Associação de Moradores, a qual solicita 

orçamento para diversas empresas, sendo que o acompanhamento da obra é feito pela equipe da 

Secretaria. Além disso, o fundo também opera o aporte de recursos de subsídios para construção 

habitacional.  

 

São normas e critérios atuais para aprovação da concessão de empréstimo estabelecidos para o 

FUNDAP: 

 

� Atendimento a moradores de núcleos de favelas e loteamentos urbanizados, através de 

solicitações das Associações de Moradores. 
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� Concessão de empréstimo apreciada e aprovada pelo Conselho Consultivo, precedido 

de avaliação técnica da condição sócio econômica habitacional da família requerente. 

 

� Concessão de empréstimo para moradores em favelas que tiverem projeto de 

urbanização implantado e após a avaliação técnica da Secretaria de Habitação. 

 

� Distribuição da concessão de empréstimo por ordem de entrada da solicitação. 

 

� Concessão de empréstimos em favelas e loteamentos urbanizados para aquisição de 

material básico (alicerce, paredes, telhado), materiais hidráulicos, elétricos e esquadrias, 

para construções de 31,50 m2 e também para os embriões de 25,05 m2 com auxílio de 

mão de obra. 

 

� Condições de pagamento dos financiamentos: prestações mensais, no valor de 10% do 

salário mínimo vigente, ou superior, de acordo com a capacidade de pagamento da 

família. 

 

O Fundo Municipal de Habitação – F.M.H. foi instituído pela lei nº. 10.616 de 14 de setembro de 

2000 e tem o objetivo de financiar e garantir compromissos necessários à implantação de 

programas e projetos para moradias para a população de baixa renda do Município.  

 

A lei de criação do fundo prevê a destinação, para o F.M.H, de 1% (um por cento) do crédito do 

Município decorrente do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 

calculado a cada repasse feito. A operacionalização desses recursos está regulamentada pelo 

decreto nº 14.901 de 08 de setembro 2004. Porém, verifica-se que esses recursos não vem 

sendo transferidos para o Fundo Municipal de Habita ção , em razaão da vedação estabelecida 

pelo artigo 167, inciso IV da Constituição Federal. 

 

Para gerir o Fundo Municipal de Habitação foi criado o Conselho Gestor do F.M.H., com as 

seguintes competências: 

 

� Aprovar as diretrizes, estratégias e instrumentos, bem como fixar as prioridades para 

a aplicação e desenvolvimento de políticas públicas  de habitação ; 
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� Estabelecer as normas de alocação de recursos , dispondo sobre a aplicação de suas 

disponibilidades; 

� Aprovar as condições de concessão de empréstimos , financiamentos e respectivos 

retornos, seguros obrigatórios e recursos do Fundo Municipal de Habitação; 

� Acompanhar, avaliar e modificar, quando for o caso, as diretrizes e condições 

operacionais da política municipal de habitação, estabelecendo os instrumentos para 

seu controle e fiscalização ; 

� Propor projetos de Lei relativos à habitação, ao uso do solo urbano e às obras 

complementares de saneamento, infra-estrutura e equipamentos urbanos relacionados à 

habitação; 

� Determinar as garantias a serem exigidas dos tomadores de empréstimos, de forma a 

assegurar a liquidez dos pagamentos, bem como designar o detentor do risco de crédito 

e suas responsabilidades perante o Fundo Municipal de Habitação; 

� Estabelecer normas para registro e controle das ope rações  com recursos do F.M.H.; 

� Deliberar sobre o gerenciamento dos recursos do Fundo Municipal de Habitação; 

� Constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporárias ou permanentes, quando 

julgar necessário para o desempenho de suas funções. 

 

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação  é composto por 12 conselheiros: 

 

� O Secretario Municipal de Habitação; 

� O Secretario Municipal de Finanças; 

� Um representante da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos; 

� Um representante da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente; 

� Um representante da COHAB; 

� Um representante da Sanasa; 

� Um representante da Câmara Municipal de Campinas; 

� Um representante do FUNDAP; 

� Dois membros indicados por entidade representativa de organizações comunitárias, 

eleitos em Assembléias; 

� Um representante da Caixa Econômica Federal; e 

� Um representante da CDHU. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

Todos os conselheiros tem suplência, com exceção dos representantes da Secretaria Municipal 

de Habitação e de Finanças, sendo que é previsto que os representantes de organizações 

comunitárias serão eleitos em Assembléia. Vale frisar que o Conselho Gestor do F.M.H. não está 

ativo na realização de suas atividades. 

 

O Conselho Municipal de Habitação – CMH  foi criado em 2003 pela Lei 11.464 e instituído pelo 

Decreto 14.255/2003. São atribuições do Conselho Municipal de Habitação: 

 

� Convocar a Conferência Municipal de Habitação a cada dois anos e acompanhar a 

implementação de suas Resoluções; 

� Atuar na elaboração e fiscalização dos planos e programas da política habitacional de 

interesse social, assegurando a observância das diretrizes estabelecidas na Conferência 

Municipal de Habitação; 

� Deliberar sobre convênios destinados à execução dos projetos habitacionais, 

urbanização e regularização fundiária; 

� Estimular a participação e o controle popular sobre a implementação das políticas 

públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano; 

� Possibilitar a ampla informação à população e às instituições públicas e privadas sobre 

temas e questões atinentes à política habitacional; 

� Aprovar as diretrizes, estratégias e instrumentos, bem como fixar as prioridades para a 

aplicação e desenvolvimento de políticas públicas de habitação; 

� Estabelecer as normas para alocação de recursos, dispondo ainda sobre a aplicação de 

suas disponibilidades; 

� Acompanhar, avaliar e modificar, as condições operacionais da política municipal de 

habitação, estabelecendo os instrumentos para o seu controle e fiscalização; 

� Propor ao Executivo legislação relativa a Habitação e ao uso do solo urbano, bem como 

obras complementares de saneamento, infra-estrutura e equipamentos urbanos; 

� Constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporárias ou permanentes, quando 

julgar necessário para o desempenho de suas funções; e 

� Elaborar e aprovar seu Regimento Interno. 

 

O CMH é composto pelos seguintes membros, com mandato de 03 (três) anos: 

 

� O Secretário Municipal de Habitação; 

� Um representante da Secretaria de Obras e Projetos; 
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� Um representante da Secretaria de Finanças; 

� Um representante da Secretaria do Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente; 

� Um representante da Secretaria de Habitação; 

� Um representante da Secretaria de Serviços Públicos e Coordenação das 

Administrações Regionais; 

� Um representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania; 

� Um representante da COHAB Campinas; 

� Um representante da SANASA; 

� Dois representantes de entidades de ensino e pesquisa do Município; 

� Um representante das entidades de profissionais de engenharia e arquitetura; 

� Um representante das entidades empresariais do Município ligadas ao setor da 

habitação; 

� Um representante da Caixa Econômica Federal; 

� Dez representantes eleitos pela comunidade em pleito especialmente convocado para 

esta finalidade; 

� Quatro representantes dos trabalhadores, indicados pelos Sindicatos de Trabalhadores 

de Campinas. 

 

Os membros representantes da comunidade são eleitos em número de dois para cada uma das 

cinco Coordenadorias Setoriais de Habitação: Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste. 

 

Assim, temos a seguinte estrutura administrativa de fundos e conselhos no município de 

Campinas, os quais acabam por se sobrepor em diversas funções: 
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Figura 7.3.1 Fundos e Conselhos do Município de Campinas

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2010

 

Na estrutura administrativa, verifica

da política habitacional, devendo

fusão. O FUNDAP mostra-se como um fundo consolidado, contando com fonte estável de recurso 

de pequena parte da receita da SANASA, sendo que as outras fontes (receita da EMDEC e 

contrapartida de EHIS) deverão ser garantidas enquanto provisão de recursos estáveis. A 

concessão de recursos para pequenos empréstimos para material de construção e mão

são uma modalidade consolidada de solução habitacional, que devem estar articuladas à

estratégias da política habitacional, garantindo, principalmente, o fornecimento de assistência 

técnica em todas as etapas da concessão e aplicação de recursos. Nesse sentido, o Fundo 

Municipal de Habitação poderia atuar de forma complementar ao FUNDAP, 

modalidades de atendimento habitacional. Atividades como contratação de projetos, construção 

de empreendimentos por iniciativa de associações ou cooperativas e compra de terrenos 

poderiam ser potencializadas no âmbito da abrangência destes fundos

 

No que se refere aos conselhos na área de habitação, os três conselhos (consultivo do FUNDAP, 

gestor do F.M.H. e municipal de habitação) tem atribuições que se sobrepõem, promovendo a 

desarticulação na atuação dessas três instâncias em relação ao desenv

habitacional. Se o conselho municipal de habitação tem a atribuição de definir as diretrizes e 

objetivos da política municipal de habitação, os conselhos gestores dos fundos deverão definir a 

aplicação de recursos dos fundos em conson

poderiam ser adotadas medidas para que os dois conselhos gestores dos fundos se tornem 

comitês executivos do conselho municipal de habitação, sendo seus membros eleitos por esse 
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Fundos e Conselhos do Município de Campinas

onte: Elaboração DEMACAMP, 2010. 

Na estrutura administrativa, verifica-se a existência de dois fundos destinados ao desenvolvimento 

al, devendo-se explicitar quais as funções de cada um ou promover a sua 

se como um fundo consolidado, contando com fonte estável de recurso 

de pequena parte da receita da SANASA, sendo que as outras fontes (receita da EMDEC e 

artida de EHIS) deverão ser garantidas enquanto provisão de recursos estáveis. A 

concessão de recursos para pequenos empréstimos para material de construção e mão

são uma modalidade consolidada de solução habitacional, que devem estar articuladas à

estratégias da política habitacional, garantindo, principalmente, o fornecimento de assistência 

técnica em todas as etapas da concessão e aplicação de recursos. Nesse sentido, o Fundo 

Municipal de Habitação poderia atuar de forma complementar ao FUNDAP, 

modalidades de atendimento habitacional. Atividades como contratação de projetos, construção 

de empreendimentos por iniciativa de associações ou cooperativas e compra de terrenos 

poderiam ser potencializadas no âmbito da abrangência destes fundos. 

No que se refere aos conselhos na área de habitação, os três conselhos (consultivo do FUNDAP, 

gestor do F.M.H. e municipal de habitação) tem atribuições que se sobrepõem, promovendo a 

desarticulação na atuação dessas três instâncias em relação ao desenv

habitacional. Se o conselho municipal de habitação tem a atribuição de definir as diretrizes e 

objetivos da política municipal de habitação, os conselhos gestores dos fundos deverão definir a 

aplicação de recursos dos fundos em consonância com tais diretrizes do conselho. Assim, 

poderiam ser adotadas medidas para que os dois conselhos gestores dos fundos se tornem 

comitês executivos do conselho municipal de habitação, sendo seus membros eleitos por esse 

Fundos e Conselhos do Município de Campinas  

 

a existência de dois fundos destinados ao desenvolvimento 

se explicitar quais as funções de cada um ou promover a sua 

se como um fundo consolidado, contando com fonte estável de recurso 

de pequena parte da receita da SANASA, sendo que as outras fontes (receita da EMDEC e 

artida de EHIS) deverão ser garantidas enquanto provisão de recursos estáveis. A 

concessão de recursos para pequenos empréstimos para material de construção e mão-de-obra 

são uma modalidade consolidada de solução habitacional, que devem estar articuladas às 

estratégias da política habitacional, garantindo, principalmente, o fornecimento de assistência 

técnica em todas as etapas da concessão e aplicação de recursos. Nesse sentido, o Fundo 

Municipal de Habitação poderia atuar de forma complementar ao FUNDAP, em outras 

modalidades de atendimento habitacional. Atividades como contratação de projetos, construção 

de empreendimentos por iniciativa de associações ou cooperativas e compra de terrenos 

No que se refere aos conselhos na área de habitação, os três conselhos (consultivo do FUNDAP, 

gestor do F.M.H. e municipal de habitação) tem atribuições que se sobrepõem, promovendo a 

desarticulação na atuação dessas três instâncias em relação ao desenvolvimento da política 

habitacional. Se o conselho municipal de habitação tem a atribuição de definir as diretrizes e 

objetivos da política municipal de habitação, os conselhos gestores dos fundos deverão definir a 

ância com tais diretrizes do conselho. Assim, 

poderiam ser adotadas medidas para que os dois conselhos gestores dos fundos se tornem 

comitês executivos do conselho municipal de habitação, sendo seus membros eleitos por esse 
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conselho. A exemplo do que ocorre em nível federal, em que as entidades que compõem o 

Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social são eleitas pelo Conselho 

Nacional das Cidades.   

 

Por último, a composição dos conselhos da área de habitação deve seguir as diretrizes emanadas 

do Governo Federal na instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 

SNHIS. Conforme determina o artigo 12, inciso II, os estados e municípios que aderirem ao 

SNHIS deverão criar conselho “que contemple a participação de entidades públicas e privadas, 

bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, garantido o princípio 

democrático de escolha de seus representantes e a proporção de 1/4 (um quarto) das vagas aos 

representantes dos movimentos populares”. Portanto, a readequação dos conselhos que tratam 

da política habitacional em Campinas deverá considerar a composição que garanta a participação 

de 25% dos movimentos populares e, também, de todos os atores da sociedade que atuam no 

segmento habitacional, em sua composição. Como analisado no Conselho Gestor do F.M.H., a 

composição do conselho não atende a essa proporcionalidade. 

 

 

7.4 Conferências de Habitação 

 

Ocorreram três Conferências Municipais de Habitação em Campinas, nos anos de 2002, 2004 e 

200958. A 1ª Conferência Municipal de Habitação , que ocorreu entre os dias 15 a 17 de março 

de 2002, propôs três eixos de ação: 

 

� Regularização Fundiária e urbana de assentamentos existentes; 

� Produção de empreendimentos que ofereçam uma ou mais modalidades de produtos ou 

tipologias edificadas para as populações de baixa renda, com valores de 

comercialização pré-estabelecidos; 

� Tornar eficaz a estrutura da SEHAB, articular as ações com a COHAB e estruturar o 

relacionamento com os demais órgãos de governo, dando respostas adequadas à 

comunidade e assegurando sua participação na política habitacional.              

 

                                                 
 
 
58 O texto baseou-se em documentos de balanço das Conferências fornecidos pela Secretaria Municipal de Habitação. 
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Como conteúdo, houve palestras e exposição de experiências de outros municípios e a discussão 

em grupos temáticos. 

 

O contexto de realização da primeira Conferência de Habitação era de retomada dos trabalhos da 

SEHAB, a partir da eleição de um novo projeto político na prefeitura de Campinas, inexistindo um 

conselho municipal de habitação, que deveria ser criado após a realização da conferência. Além 

disso, não havia recursos federais para a área habitacional como no contexto atual, dificultando a 

implementação das medidas apontadas pela Conferência. Por fim, as metas da primeira 

conferência não puderam ser cumpridas, visto que houve a mudança no comando da SEHAB, o 

que dificultou a implementação das resoluções  da 1ª. Conferência. 

Na 2ª Conferência Municipal de Habitação , ocorrida nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 

2004, foram reforçadas as diretrizes e propostas definidas na 1ª Conferência. Dentre as 

deliberações da 2ª Conferência Municipal de Habitação, ocorrida nos dias 31 de julho e 1º de 

agosto de 2004, destaca-se:  

 

� Elaboração de um novo Plano Diretor que contemple os instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade, sendo discutido de forma descentralizada para ampliar a 

participação popular. 

� Incremento da Secretaria Municipal de Habitação em quadro funcional, estrutura e 

orçamento, que são extremamente acanhados diante da demanda existente e da 

complexidade dos trabalhos desenvolvidos. 

� Criação de equipe de fiscalização, integrada com a comunidade e guarda municipal, que 

coíba a formação de loteamentos clandestinos e ocupação de áreas públicas; 

� Celebração de convênios com os Cartórios de Registro de Imóveis com o objetivo de 

diminuir os custos com a regularização registraria, bem como otimizar os procedimentos 

de registro e no fornecimento de subsídios nas ações judiciais; 

� A fusão do FMH com o FUNDAP, com alteração das legislações que os constituíram;  

� O Incentivo ao funcionamento do Conselho Municipal de Habitação e garantir o suporte 

técnico e administrativo para o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação; 

� No planejamento e execução de programas habitacionais procurar garantir também, na 

medida do possível, a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

destinando 5% das unidades habitacionais para segmentos sociais como população de 

rua, idosos e portadores de deficiência física, com baixo poder aquisitivo;  
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� O mapeamento e diagnóstico dos cortiços no Município, através de ações integradas 

entre SEHAB, COHAB e Secretaria de Assistência Social. 

 

A 3ª Conferência Municipal de Habitação  ocorreu nos dias 27 e 28 de novembro de 2009 e 

discutiu os seguintes temas: regularização fundiária, fundos de habitação, participação popular, 

produção habitacional e plano de habitação de interesse social. A Conferência foi precedida de 

oito pré-Conferências regionais, entre os meses de outubro e novembro de 2009, que discutiram 

os eixos temáticos e escolheram os delegados que representaram a região na conferência. 

Destacamos as seguintes resoluções para as medidas a serem propostas para o Plano Local de 

Habitação:  

 

“1.1 - Agilizar o processo de regularização fundiária, através da atuação conjunta da 

Secretaria Municipal de Urbanismo e da Secretaria Municipal de Habitação, além de 

serviços e setores com ações correlatas que atuem diretamente nas ações de 

regularizações de qualquer tipo; 

 1.7 - Criação de Comissões de Regularização dos Bairros com participação popular, 

Poder Público Municipal, Cartórios de Registros de Imóveis, Loteadores e, quando 

necessário, acompanhamento da Defensoria Pública; 

1.8 – Garantias de áreas para habitação de interesse social em todas as regiões da cidade 

ou ZEIS de indução; 

2.4 – Do Conselho Gestor do FMHIS – O Conselho deverá seguir também as diretrizes do 

FNHIS, garantindo maior participação dos movimentos sociais; 

2.5 – Fontes de receita para o FMHIS; 

2.5.1 – Garantir que o 1% do ICMS devido para habitação, seja carimbado e depositado no 

FMHIS; 

2.5.2 – 2% das receitas da SANASA, referentes a cobrança de tarifas de água e  esgosto; 

2.5.3 – 10% dos loteamentos e glebas aprovadas para construção no município. O objetivo 

desta fonte é garantir um banco de terras para atendimento de habitação de interesse 

social. Caso não se consiga este percentual em terras, poderá ser aceito o valor 

equivalente em dinheiro, e o montante deverá ser depositado no FMHIS; 

2.6 – Manutenção do FUNDAP, mesmo com a aprovação do FMHIS; 

3.1.1 - Divulgação e implantação de assistência técnica (engenharia, urbanismo, social, 

jurídico e outros) em novos empreendimentos de interesse social; 
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3.5 – Incentivar a criação e fiscalizar as atividades de cooperativas habitacionais para 

auxiliar no combate ao déficit habitacional; 

3.13 – Garantir recursos orçamentários para a reestruturação definitiva da COHAB/SEHAB 

visando o pleno atendimento das questões habitacionais do Município de Campinas; 

4.5 – Interceder junto ao Poder Executivo e Legislativo para garantir que o PLHIS seja 

transformado em lei municipal; 

5.7 - Através da aplicação efetiva do IPTU progressivo, estimular novos empreendimentos 

de interesse social de pequeno porte, que estejam localizados em vazios urbanos, perto 

dos centros e da infraestrutura urbana existente na cidade; 

5.9 - Estabelecer parceria entre a PMC e a SANASA visando o cumprimento da política 

habitacional do município, de forma a ampliar os recursos a serem destinados para a 

regularização urbanística dos assentamentos precários em Campinas, com a participação 

da população, quando necessário; 

5.10 - Envolver o Ministério Público na discussão sobre habitação, de modo que ele possa 

ser um aliado, da prefeitura e da população, nos processos de regularização fundiária. Em 

especial quando se tratar de áreas ambientalmente frágeis, abordar a regularização 

fundiária sustentável como forma de melhoria da qualidade urbana e ambiental da 

população como um todo;” 

 

As resoluções das Conferências, juntamente com outros componentes, são resultado de debates 

e consolidação de posicionamentos que guiam e orientam a política habitacional local. Por isso, 

tem grande importância e por isso deve ser garantida a sua realização. Da análise das resoluções 

das três conferências, vislumbramos algumas questões que não foram encaminhadas, como o 

diagnóstico de cortiços e a definição do papel do FUNDAP e do F.M.H. 

 

 

7.5 Interface da Questão Habitacional com Outros Ór gãos da 

Estrutura Administrativa Municipal 

 

A formulação, implementação e gestão da política habitacional em Campinas tem interface com 

outros órgãos da estrutura administrativa municipal, a qual deverá ser considerada para a 

implementação de medidas do plano local de habitação.  
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Tabela 7.5.1 Órgãos com interface na questão habita cional – Campinas – SP 

Órgão  Atribuições com interface na questão habitacional  

Secretaria de Urbanismo Aprovação de projetos de habitação de interesse social e 
controle urbano. 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano  
 

Elaboração de planos, programas e projetos relativos ao 
desenvolvimento urbano do município. 

Unidade Executora Local do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC (Secretaria 
de Serviços Públicos) 

Coordenação das obras em habitação do Programa de 
Aceleração do Crescimento. 

Secretaria de Serviços Públicos Planejar, gerenciar, coordenar e implementar a manutenção 
geral do Município, inclusive as áreas de interesse social. 

Secretaria de Infraestrutura 

Acompanhar as obras de Governo, desde sua concepção até 
a conclusão das mesmas, reunindo sobre elas todas as 
informações acerca de seu andamento e controlando os 
prazos de execução de cada etapa. 

Secretaria de Meio Ambiente Procedimentos de licenciamento ambiental, que envolvem a 
regularização fundiária de assentamentos precários. 

Defesa Civil 
Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações 
atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por 
desastres. 

Sociedade de Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A. – SANASA  

Serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
no município de Campinas, demandados na urbanização de 
assentamentos precários e projetos habitacionais de interesse 
social. 

EMDEC Mobilidade urbana 
CPFL Serviços de fornecimento de energia elétrica 

Fonte: ElaboraçãoDEMACAMP, 2010. 

 

O ponto que deve ser destacado na análise sobre a relação com outras áreas refere-se à 

elaboração de projetos para urbanização de assentamentos precários. Os projetos urbanístico e 

arquitetônico básicos de intervenção são realizados pela Secretaria de Habitação, mas os projetos 

executivos de infra-estrutura estão à cargo da SANASA e Secretaria de Infra-estrutura que 

elaboram projetos executivos com base em orientações e solicitações formuladas pela SEHAB. 

 

 

7.6 Orçamento Público Municipal para a Política de Habitação 

 

Neste item analisamos a disponibilidade de recursos orçamentários e a execução orçamentária da 

Prefeitura de Campinas  para a política habitacional do município. São analisados as despesas 

orçamentários previstas nas Leis Orçamentárias Anuais – LOAs entre 2006 e 2011, os recursos 

previstos no Plano Plurianual 2010-2013 e a execução orçamentária entre 2005 e 2010 

disponibilizada nos balanços orçamentários enviados à Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

 

Conforme o gráfico a seguir, pode-se verificar que o total de recursos disponibilizados para a 

Secretaria de Habitação aumentou entre 2006 e 2010, quase duplicando o montante no período, 
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sendo que em 2011 houve uma pequena queda em relação ao ano anterior. Comparativamente 

com o total geral previsto para as despesas da administração direta e indireta, observamos que o 

volume disponibilizado para a Secretaria de Habitação vem oscilando perto de 1,5%, observando-

se que em 2011 houve uma diminuição no percentual para quase 1% do orçamento do município. 

Comparativamente, no ano de 2011 a Secretaria de Habitação detinha o 15º orçamento dentre os 

29 órgãos da administração direta e indireta, acima da Secretaria de Administração (R$ 35,7 

milhões) e abaixo da Secretaria de Cultura (R$ 47,3 milhões). 
 

Gráfico 7.6.1 

Total de recursos previstos na Lei Orçamentária Anu al para a Secretaria Municipal de 

Habitação (2006-2011) – valores correntes 

 
Obs.: Incluem-se recrusos da SEHAB, Fundo Municipal de Habitação, FUNDAP  e repasses dos Governos 

Federal e Estadual. 

Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 

2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 

de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
 

Gráfico 7.6.2  

Percentual de despesas previstas na Lei Orçamentári a Anual para a Secretaria Municipal de 

Habitação em relação ao total de despesas da admini stração direta e indireta (2006-2011) – 

valores correntes 

 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 

2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 

de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Quanto aos recursos previstos para despesas de investimento da Companhia de Habitação 

Popular de Campinas, o valor tem oscilado fortemente ao longo dos anos de referência. Pode-se 

destacar que no ano de 2008 não houve a previsão de recursos para investimento na COHAB e 

em 2010 o expressivo volume de cerca de R$ 26,5 milhões. 

 

Gráfico 7.6.3 

Total de despesas previstas na Lei Orçamentária Anu al para Companhia de Habitação 

Popular – COHAB-Campinas (2006-2011) – valores corr entes 

 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 

2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 

de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 

 

A análise das Leis Orçamentárias Anuais também permite um maior detalhamento das ações 

previstas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação. Nos gráficos abaixo são 

destacadas as ações e as respectivas despesas previstas, sendo que para a função 

administração não apresentamos as ações pormenorizadas, ressalvando-se que orçamento a 

partir de 2009 trouxe um maior detalhamento das ações para previsão das despesas. No geral, 

verificamos que a maior parte das despesas previstas estão alocadas para produção habitacional, 

seguida pelas ações de regularização fundiária. 
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Gráfico 7.6.4 

Programa Orçamentário Detalhado das Unidades Gestor as da Habitação – Campinas (2006 

– 2011) – valores correntes 
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Obs.: Ainda existem recursos para despesas do auxílio moradia, desde 2007, e de indenização e restituição, 

desde 2006. Tais informações não constam na previsão das Leis Orçamentárias Anuais, mas estão detalhadas 

no capítulo sobre a Precariedade Habitacional de Campinas. 

Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 

2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 

de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 

 

Além da previsão de despesas por órgão de gestão, as leis orçamentárias também disponibilizam 

informações sobre as despesas funcionais do orçamento, dentre as quais pode-se tomar 

especificamente a função “habitação”. Em outras palavras, tem-se o que se prevê de gastos para 

a habitação, excluindo-se, por exemplo, as despesas previstas para a rubrica “administração” que 

estão sob gestão dos órgãos de habitação. Deve-se destacar que a LOA de 2006 não está 

disponível na internet, não permitindo o acesso aos dados das funções orçamentárias para esse 

ano.  

 

O gráfico a seguir apresenta o montante previsto para despesa na função habitação entre os anos 

de 2007 e 2011. Os valores estão perto de R$ 30 milhões nos anos de 2007 e 2008, ganhando 
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um maior patamar a partir em 2009 e 2010, chegando perto de R$ 40 milhões, observando-se 

uma queda para o ano de 2011.  

 

Gráfico 7.6.5 

Despesas previstas para a função habitação – Consol idado Administração Direta e Indireta 

(2007 – 2011) – valores correntes 

 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 

2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 

de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 

 

Gráfico 7.6.6 

Percentual de despesas previstas para a função habi tação em relação ao Consolidado da 

Administração Direta e Indireta (2007 – 2011) – val ores correntes 

 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 

2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 

de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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A análise sobre a alocação de recursos habitacionais nos orçamentos anuais da Prefeitura de 

Campinas mostra que eles estão concentrados na unidade de gestão da Secretaria Municipal de 

Habitação, destinando-se um percentual menor para os fundos municipais (FUNDAP e Fundo 

Municipal de Habitação).  

 

Apesar disso, a disponibilização de recursos para os fundos vem crescendo ao longo dos anos. 

Em 2006 era cerca de 10% das despesas para habitação destinada aos fundos, sendo que em 

2011 totalizaram quase 32% do orçamento para os fundos de habitação. Observamos uma 

previsão orçamentária crescente no FUNDAP, talvez pelo crescimento das fontes de receita do 

fundo (que estão principalmente vinculadas ao repasse de percentual da receita bruta da 

SANASA). No Fundo Municipal de Habitação há um crescimento na previsão de recursos desde 

2008, com uma diminuição no ano de 2011.  

 

Tabela 7.6.1 

Despesas municipais previstas para os órgãos da pol ítica municipal de habitação de 

Campinas (2006-2011) – valores correntes 

Unidade Gestora  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Secretaria 
Municipal de 
Habitação 

19.317.717 28.793.374 25.764.658 32.831.013 31.879.428 26.016.047 

Fundap  1.858.272 2.078.000 2.488.913 5.504.400 6.245.400 7.864.400 
Fundo Municipal de 
Habitação 

1.300.000 1.300.000 4.255.501 4.530.600 5.292.565 4.400.000 

TOTAL 22.475.989 32.171.374 32.509.072 42.866.013 43.417.393 38.280.447 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei 

no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 

2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Gráfico 7.6.7 

Evolução dos recursos disponibilizados para as unid ades gestoras da política habitacional 

– Campinas (2006 – 2011) – valores correntes 

 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 

2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 

de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 

 

Gráfico 7.6.8 

Distribuição percentual das despesas com habitação por órgão da Prefeitura, Campinas 

(2006-2011) 

 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 

2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 

de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Quanto ao FUNDAP, o balanço orçamentário mostra que a receita arrecadada do fundo vem 

superando as propostas orçamentárias – com exceção do ano de 2009 -, lembrando que se trata 

de um fundo com fontes de recursos vinculadas. Observa-se, por outro lado, que a despesa 

realizada esteve abaixo da receita arrecadada, com exceção do ano de 2008. 

 

Tabela 7.6.2 

Evolução da Receita e Despesa do Fundo de Apoio à P opulação de Sub-Habitação Urbana – 

FUNDAP (2006 a outubro de 2010) 

Exercício Proposta 
Orçamentária 

Receita 
Arrecadada (A) 

Despesa 
Realizada (B) 

Relação Receita Arrecadada e 
Despesa Realizada (B/A) 

2006 1.858.272,00   2.184.407,90  1.491.755,49  68,3% 

2007 2.078.000,00  3.381.564,92  1.148.556,82  34,0% 

2008 2.488.913,00  2.795.345,25  3.722.391,18  133,2% 

2009 5.504.400,00  3.026.599,96  1.280.754,04  42,3% 

2010 (outubro) 6.245.400,00  15.332.544,58  909.744,18  5,9% 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação de Campinas, 30.11.2010. 

 

Em relação ao Fundo Municipal de Habitação, temos dados sobre as realizações com recursos do 

Fundo entre os anos de 2001 e 2006. No geral, constatamos que o orçamento aprovado não vem 

sendo gasto em sua totalidade, com percentuais bem baixos empenhados e encaminhados para 

liquidação, demonstrando o pouco potencial para efetivação dos recursos disponibilizados: 
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Tabela 7.6.3 

Evolução da Receita e Despesa do Fundo Municipal de  Habitação (2001 a 2006) – valores 

correntes 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação de Campinas, 30.11.2010. 

 

Nos recursos previstos no plano plurianual – PPA 2010-2013 , há cerca de R$ 194,8 milhões 

para as unidades gestoras da habitação (SEHAB, FUNDAP e FMHIS), com uma média anual de 

R$ 48,7 milhões por ano. Deve-se destacar que nas Leis Orçamentárias de 2010 e 2011 o 

montante previsto foi inferior ao que se encontra no PPA.  Para a Secretaria Municipal de 

Habitação estão previstos, entre 2010 e 2013, R$ 142.876.200; para o Fundo de Apoio à 

População em Sub-Habitação Urbana – FUNDAP são previstos R$ 31.979.800; e para o Fundo 

Municipal de Habitação tem-se R$ 20.000.000, o que resulta nos valores anuais conforme o 

gráfico abaixo. Para investimento da prefeitura na Companhia de Habitação Popular de Campinas, 

estão previstos R$ 25.220.000,00 para o período, com uma média anual de R$ 6.305.000. 

 

 

 

 

 

 

ANOANOANOANO    ORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTO    
APROVADOAPROVADOAPROVADOAPROVADO    

DESCRIÇÃO DAS DESCRIÇÃO DAS DESCRIÇÃO DAS DESCRIÇÃO DAS 
DESPESASDESPESASDESPESASDESPESAS    

VALOR VALOR VALOR VALOR 
EMPENHADOEMPENHADOEMPENHADOEMPENHADO    

ENCAMINHADO ENCAMINHADO ENCAMINHADO ENCAMINHADO 
PARA LIQUIDAÇÃOPARA LIQUIDAÇÃOPARA LIQUIDAÇÃOPARA LIQUIDAÇÃO    

2001200120012001      R$2.300.000,00 ------- ----- ----- 

2002200220022002    R$2.300.000,00 

Consultoria, Projetos 
e Serviços p/ 
regularização de 
favelas 

R$882.984,80 R$240.000,00 

2003200320032003    R$2.300.000,00 

Construções de  
unidades 
habitacionais no Vila 
Georgina 

R$ 1.421.113,46 R$ 370.000,00 

Serviços de Terceiros R$ 27.290,00 R$ 27.290,00 

2004200420042004    R$5.336.245,00 
Vila Georgina R$ 1.070.828,80 R$ 559.358,01 
Satélite Iris R$ 2.063.346,18 R$ 70.000,00 
Serviços de Terceiros R$ 172.830,00 R$ 73.815,80 

2222005005005005    R$16.630.000,00 

Serviços de 
Regularização 
Fundiária 

R$1.019.653,41 R$ 970.127,65 

Convenio 
PMCxCOHAB 

R$ 3.960,520,00 R$ 1.920.837,76 

Remanejamento  R$ 6.426.775,00 ------- 

2006200620062006    R$1.300.000,00 
Serviços 
regularização 
fundiária 

R$ 243.750,00 R$ 94.378,95 
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Gráfico 7.6.9 

Previsão de recursos anuais do PPA 2010-2013 para a s unidades gestores da habitação 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir do PPA 2010-2013: lei nº 13.971 de 22 de dezembro de 2010. 

 

Para acompanhar os dados sobre a execução orçamentária do município, tomamos os dados 

disponibilizados nos balanços orçamentários da Prefeitura para a Secretaria do Tesouro Nacional, 

através da publicação eletrônica denominada Finanças do Brasil – Finbra59. Adotamos os dados 

entre os anos de 2005 e 2010.  

 

Para a função habitação, observamos que os valores da execução orçamentária têm crescido ao 

longo dos anos. Porém, os valores estão ainda abaixo do que é disponibilizado na proposta 

orçamentária, como se verifica na próxima tabela. 

 

 

                                                 
 
 
59 Dados disponíveis em http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp 
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Gráfico 7.6.10 

Execução orçamentária da Prefeitura de Campinas na função habitação (2005 - 2010) – 

valores correntes 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir de fontes primárias da execução orçamentária dos municípios 

divulgada pela STN (Finbra). 

 

Tabela 7.6.4 

Relação entre a proposta orçamentária e a execução orçamentária na função habitação, 

Campinas (2007 – 2010) – valores correntes 

 2007 2008 2009 2010 

Dotação Inicial (a) 29.174.374,00 28.552.375,60 38.755.833,00 39.187.965,00 

Empenhado (b) 7.026.037,93 9.300.628,47 9.295.201,21 15.286.296,88 

a/b 24,1% 32,6% 24,0% 39,0% 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir de fontes primárias da execução orçamentária dos municípios 
divulgada pela STN (Finbra). 

 

Deve-se ressaltar que o investimento realizado pela secretaria está abaixo daquele disponibilizado 

na proposta de lei orçamentária. Esta constatação pode indicar que há pouca capacidade da 

máquina municipal em efetivamente gastar as receitas orçamentárias disponibilizadas. 

 

Em termos percentuais, observamos que os recursos municipais aplicados em habitação ainda 

são pouco expressivos em relação ao total do orçamento. Em 2010, ano com maior volume de 

investimento, a função habitação significou somente 0,58% do orçamento municipal. 
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Gráfico 7.6.11 

Percentual das despesas empenhadas na função habita ção em relação ao total de 

despesas – Campinas (2005 – 2010) – valores corrent es 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, a partir de fontes primárias da execução orçamentária dos municípios 
divulgada pela STN (Finbra). 

 

A seguir se tem a comparação com valor nacional, a partir de pesquisa da Secretaria do Tesouro 

Nacional, Perfil e Evolução das Finanças Municipais (1998 – 2007). O estudo traz o resultado das 

despesas para os municípios com população maior do que 1 milhão de habitantes, entre os anos 

de 2005 e 2007. Podemos observar que o percentual de investimentos em habitação de 

Campinas é menor do que a média nacional. 

 

Tabela 7.6.5 

Evolução das despesas municipais com habitação e ur banismo (2005 – 2007) 

 
Brasil - Municípios com pop.  

> 1 milhão de hab. Campinas - SP 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Total - Despesas por função 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Habitação e Urbanismo 13,51% 14,52% 14,35% 13,77% 13,74% 13,85% 

Urbanismo 12,45% 13,40% 13,12% 13,32% 13,31% 13,49% 

Habitação 1,07% 1,11% 1,23% 0,45% 0,43% 0,36% 
Fonte: STN/FINBRA e Perfil e Evolução das Finanças Municipais (1998 – 2007). 

 

Por fim, vale destacar que, segundo ponderação da Secretaria de Habitação de Campinas, há que 

se considerar que especialmente as Secretarias de Infraestrutura, de Serviços Públicos e 

SANASA aplicam parte de suas receitas orçamentárias em obras e serviços nas áreas de favelas, 
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núcleos e loteamentos irregulares, permitindo a consideração de que os valores investidos pelo 

Município de Campinas são bem maiores do que os números apresentados anteriormente. 

 

 

7.7 Considerações Finais 

 

Inserida nas propostas do Plano Local de Habitação de Interesse Social, a definição das ações 

para os arranjos institucionais se apresenta como eixo estratégico para a implementação das 

metas institucionais a serem definidas no horizonte de planejamento da política municipal de 

habitação. Torna-se necessário que se potencialize uma estrutura institucional capaz de formular, 

implementar, gerir e executar a política habitacional local, com eficiência e eficácia. O atendimento 

às necessidades habitacionais de Campinas demanda soluções em larga escala e com qualidade 

para que se atenda o expressivo volume do problema habitacional na cidade. Ampliar o volume 

em escala  e garantir a qualidade  são desafios para a estrutura administrativa a ser redefinida ou 

reformulada pelo poder público local. 

 

Conforme visto na introdução do capítulo, a operacionalização da nova Política Nacional de 

Habitação traz desafios para a estruturação institucional das Prefeituras. Especiais desafios são 

colocados com o novo patamar de recursos aportados pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC e o Programa Minha Casa, Minha Vida. Este último programa, lançado em 

janeiro de 2009, disponibilizou um expressivo montante de recursos subsidiados para a produção 

de unidades habitacionais para a população de baixa renda; conforme verificamos no capítulo 

sobre a Oferta Habitacional, o volume também foi expressivo em Campinas.  

 

A modelagem do programa Minha Casa, Minha Vida coloca a iniciativa privada como o principal 

agente promotor da produção de novas unidades habitacionais. Porém, a coordenação do 

programa está a cargo do poder público local, que deixou de ter o papel de agente promotor para 

passar a desempenhar um papel de coordenação na produção habitacional. Como estabelece o 

documento do Ministério das Cidades, “o PMCMV pressupõe articulação com estados e 

municípios, aspecto fundamental para garantir a adequada implantação dos empreendimentos de 

interesse social, em termos de integração urbana, conexão com a malha viária existente, boas 

condições de acessibilidade e mobilidade, oferta de equipamentos, serviços e infra-estrutura 

urbana” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010: 57). 
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Portanto, o desafio está em conseguir desenvolver esse papel de coordenação nos aspectos 

cruciais da política de habitação local, para que o programa não venha a desviar dos objetivos 

mais gerais estabelecidos. Nesse aspecto, a estruturação institucional da gestão habitacional tem 

um papel preponderante. Qual será o arranjo institucional para que se induza a melhor localização 

dos empreendimentos no território municipal para a população de baixa renda? Qual deverá ser o 

papel do órgão gestor do setor habitacional na aprovação de projetos para o Minha Casa, Minha 

Vida? Como será feita a articulação entre a política de urbanização de assentamentos precários, a 

seleção das famílias a serem beneficiadas e o atendimento pelo programa?60 Como o poder 

público local se estruturará para fazer o trabalho social no pós-ocupação das unidades 

habitacionais? 

 

Além disso, tem-se um importante aspecto referente à articulação entre a produção de unidades 

habitacionais e a política de urbanização de assentamentos precários. O Plano Nacional de 

Habitação destacou que o poder público local deverá ser o responsável por promover as ações 

estruturadas de urbanização de assentamentos precários, integradas a outras políticas públicas 

(como geração de emprego e renda, saúde, educação, assistência social etc.).  

 

A urbanização de assentamentos precários deve ser concebida como um amplo processo, que 

envolve desde os diversos tipos de levantamentos técnicos, o desenvolvimento do projeto de 

urbanismo, infra-estrutura e edificações, a implementação e a manutenção urbana posterior à 

urbanização. Portanto, deve-se definir previamente qual será a estratégia a ser adotada para a 

urbanização dos assentamentos, que dependem das escolhas a serem realizadas na 

determinação da política habitacional. Como colocam FREITAS e BUENO (2010), “o projeto de 

urbanização é desenvolvido em fases que serão definidas em contratos ou convênios. São fases 

de entrega de levantamentos e obtenção de diretrizes, estudo preliminar, projeto básico e projeto 

executivo, aprovações e licenças. Cada local, situação, institucional e administrativa tem suas 

especificidades. Mas é necessário que sejam definidas quais dessas atividades ficam a cargo dos 

projetistas, equipes de gerenciamento ou são assumidas pela equipe local”. Tais medidas poderão 

se somar às medidas já adotadas nos processos de regularização fundiária e urbanística levados 

a cabo atualmente pelo município. 

                                                 
 
 
60 Vale ressaltar que Portaria 140/10 do Ministério das Cidades e a Deliberação 01/2010 do Conselho Municipal de 
Habitação regulamentou a questão sobre a hierarquização e seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha 
Vida. 
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Por exemplo, deverão ser pensados serviços de assessoria técnica durante e após a urbanização 

dos assentamentos, em que a prefeitura poderá fornecer os projetos, os materiais e o 

acompanhamento de obra por profissionais habilitados. A questão da regularização deverá ser 

coordenada pelo setor da habitação responsável e também deverão ser pensadas normas ou 

sistemáticas para controle urbano específico para áreas em processo de regularização. E após a 

realização das obras de infra-estrutura, criação de áreas de lazer ou construção de equipamentos 

urbanos, é fundamental que a manutenção destes espaços e serviços seja incluída nas rotinas de 

manutenção e fiscalização realizada pelo poder público municipal. 

 

Além da capacidade de formular, implementar e executar a política habitacional, a estrutura 

municipal deverá se articular para criar um sistema de informações, que balize a tomada de 

decisões e traga a transparência e controle social sobre a implementação da política. A partir 

disso, deverão ser previstas rotinas de monitoramento e avaliação da política habitacional local, 

com o objetivo de avaliar as ações e recursos aplicados e apoiar as decisões para a readequação 

da implementação da política. 

 

A estruturação institucional do setor habitacional também é de suma importância para aumentar a 

capacidade de aplicação dos recursos orçamentários disponíveis. Como visto na análise sobre o 

orçamento disponibilizado para a habitação em Campinas, a priorização de recursos no 

orçamento se mostra ainda de pouca magnitude em relação ao tamanho da problemática no 

município. Além disso, a capacidade de gastar é muito baixa em relação aos recursos 

disponibilizados. Deve-se pensar em estratégias para o fortalecimento da estrutura institucional 

que garantam a capacidade de realizar os gastos. 

 

Os fundos de habitação têm um papel estratégico na política de habitação, sendo exigida sua 

criação pelo Governo Federal como condicionante para o repasse de recursos. Deve-se garantir 

que fontes de recursos estáveis sejam asseguradas aos fundos, prevendo papéis claros e 

organizando sua estruturação. Os conselhos também tem papel fundamental para a garantia de 

participação social e controle social sobre os recursos aplicados, conforme determinam o Estatuto 

da Cidade e a Lei de criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS.  

 

Assim, finalizamos essas considerações destacando os desafios pontuados pelo Ministério das 

Cidades para a política nacional de habitação a partir da avaliação sobre as recentes mudanças 

no cenário de investimentos no setor (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009: 61 
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� dar continuidade aos investimentos em assentamentos precários; 

� garantir continuidade e patamares de investimentos na produção habitacional; 

� estruturar as capacidades do setor público e do setor produtivo da construção civil para 

o incremento da produção de unidades novas, a fim de atender a demanda demográfica 

e evitar que novas áreas de precariedade se formem nas cidades; 

� estruturar o sistema de monitoramento e avaliação da política/programas habitacionais; 

� estruturar cadastro único de demanda habitacional; 

� fomentar os municípios para avançarem na implementação dos instrumentos de gestão 

fundiária indispensáveis para a provisão da moradia, de modo a garantir o acesso à terra 

urbanizada; 

� assegurar qualidade, inovação tecnológica e sustentabilidade na produção habitacional. 

 

 

7.7.1 Recomendações 

 

A partir da análise sobre as condições institucionais e normativas da política de habitação de 

Campinas, identificamos algumas recomendações para a estruturação institucional do setor: 

 

� Órgão gestor da política de habitação local: 

� A Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB deverá se fortalecer enquanto órgão 

gestor da política municipal de habitação de interesse social. Para tanto, deverá 

ampliar sua capacidade de formular, implementar, gerir e executar a política 

municipal de habitação; 

 

� Mesmo que delegue a outros órgãos a execução de determinados aspectos da 

política habitacional, a SEHAB deverá sempre manter o papel de coordenação e 

gestão da política; 

 

� Quanto à provisão habitacional, avalia-se que a SEHAB terá que participar mais 

ativamente do processo de coordenação do Programa Minha Casa Minha Vida, com 

o objetivo de articulá-lo aos objetivos da política habitacional. Essa participação 

deverá ser fortalecida:  

� Na etapa de aprovação, definição de projetos e licenciamento, para garantir a 

melhor localização dos empreendimentos;  
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� Na seleção de beneficiários, para articulação com a urbanização de 

assentamentos precários;  

 

� No trabalho social e pós-ocupação, cuja responsabilidade está prevista para o 

poder público; 

 

� O programa Minha Casa, Minha Vida não deverá ser o único meio de política de 

provisão habitacional. Deverão ser organizadas formas alternativas de provisão 

habitacional, tais como: produção social da moradia, aluguel social, ocupação de 

áreas centrais, requalificação de imóveis; 

 

� Essa produção deverá ser coordenada pelo poder público local, podendo ser 

delegada a outros empreendedores, tais como associações, cooperativas, pequenos 

agentes promotores, etc.; 

� Para a política de urbanização de assentamentos precários, a SEHAB deverá se 

qualificar enquanto agente estruturador das ações a serem desenvolvidas. 

� Deverá ser potencializada uma estrutura própria de técnicos qualificados para 

implementação dessas estratégias;  

 

� A equipe deverá ter um perfil para a elaboração e/ou coordenação da elaboração 

de projetos multidisciplinares e integrados; 

 

� A SEHAB poderá implementar a política de urbanização com estrutura própria ou 

delegar a outras estruturas a realização das urbanizações. Por exemplo, poderá 

ser criada uma estrutura para realização de pequenas urbanizações, sendo que 

grandes intervenções poderão ser realizadas através da contratação de serviços 

técnicos especializados; 

 

� Na delegação de competências para outros órgãos, a SEHAB deverá ser o órgão 

articulador das ações; 

 

� A SEHAB deverá centralizar os processos de regularização fundiária somente em 

áreas com habitação de interesse social. Os demais deverão ser direcionados para 
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órgãos mais afetos a regularização em geral, podendo-se prever contrapartidas 

onerosas que sejam destinadas à habitação de interesse social; 

 

� Criar um sistema de informações e de monitoramento e avaliação da política 

habitacional; 

 

� Potencializar o papel da COHAB na estrutura da política de habitação de interesse 

social; 

 

� Um programa de assistência técnica habitacional deverá ser estruturada, com equipe 

própria destinada para este programa, para ampliar a capacidade de atendimento, 

focando as famílias de baixa renda. Este programa deverá ser organizado para 

atendimento por meio de operações coletivas, em assentamentos precários, 

principalmente quanto às melhorias habitacionais; 

� Ampliar os recursos orçamentários para habitação. 

 

� Fundos de Habitação e Conselhos 

� Definir papéis claros para o Fundap e o Fundo Municipal de Habitação, ou então a 

fusão dos dois fundos; 

Em caso de manutenção dos 2 fundos: 

� O Fundap poderia continuar a focar sua atuação para conceder empréstimos de 

materiais de construção e mão-de-obra, mas deverá ser garantida a assistência 

técnica e o estabelecimento de rotinas claras de concessão de empréstimos; 

 

� Garantir a institucionalização do Fundo Municipal de Habitação, com o aporte de 

recursos estáveis previstos, no caso 1% dos créditos do ICMS.  

 

� Os recursos do Fundo deverão focar soluções habitacionais de acordo com as 

estratégias da política de habitação e que não se sobreponham àquelas 

disponibilizadas pelo Fundap; 

 

� Garantir as fontes de recursos estáveis para o Fundap, principalmente quanto ao 

repasse da EMDEC e das contrapartidas de EHIS; 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

� Conselhos: 

� Os conselhos deverão garantir a participação popular conforme as diretrizes do 

Estatuto da Cidade e orientação expressa da Lei 11.124, que cria o Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social – SNHIS, para que ¼ das vagas seja destinada aos 

movimentos populares; 

 

� Os conselhos gestores dos Fundos (conselho consultivo do FUNDAP e conselho 

gestor do FNHIS) deverão estar alinhados às diretrizes emanadas pelo Conselho 

Municipal de Habitação. Para tanto deverá ser prevista uma reestruturação que os 

torne comitês executivos do Conselho, com a indicação a partir dos membros do 

conselho; 

 

� Prever um horizonte de estruturação do conselho municipal de habitação para que 

seja garantido seu caráter deliberativo sobre a política municipal de habitação, com a 

criação de rotinas de definição de pauta, constituição de comissões e pareceres, 

promulgação de resoluções, etc;  

 

� Definição de órgão institucional que apóie as rotinas dos conselhos, com a 

capacitação, formação e assessoria técnica aos conselheiros. 
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Parte III - Necessidades Habitacionais do Município  de 

Campinas 
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8. A Precariedade Habitacional em Campinas 

 

As características da precariedade habitacional em Campinas estão relacionadas ao 

desenvolvimento urbano da cidade que, por sua vez, foi marcado nas últimas décadas por 

diferentes processos de ocupação urbana em suas macroregiões, testemunhos de sua expansão 

urbana.  

 

Assim, verifica-se em partes do território duas formas antagônicas de suburbanização com uso 

habitacional, a dos condomínios horizontais fechados, ocupados por camadas de renda média e 

alta, e dos loteamentos e bairros populares periféricos. Esses bairros estão entremeados pela 

presença de vazios urbanos ou áreas rurais, caracterizando o território como fragmentado ou 

disperso em sua totalidade, e permeado por irregularidades presentes no processo de 

parcelamento do solo de ricos e pobres. Além destes tipos de ocupação, a cidade testemunhou 

nos últimos anos o surgimento de novas centralidades diferentes do centro histórico, como a 

região da Rodovia D.Pedro I, que concentra centros comerciais e de serviços, entremeados por 

bairros de uso predominantemente rural ou industrial. O aeroporto internacional também é outro 

elemento urbano de destaque na paisagem e com forte influência na conformação urbana da 

cidade. 
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Figura 8.1 

Favelas e Loteamentos Clandestinos na RMC 

 
Fonte: Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social, 2009. 

 

Este modelo de urbanização disperso e excludente produziu uma cidade bastante heterogênea e, 

como tal, concentrou a precariedade habitacional nas regiões sul, sudoeste e noroeste, 

especialmente nas macrozonas 4, 5, 7 e 9. A partir do vetor sudoeste de expansão da mancha 

urbana de Campinas, que tem como eixo principal a Rodovia Anhanguera, diferentes núcleos 

urbanos precários se instalaram neste território desde a década de 1940, conurbando-se inclusive 

com outros municípios da região metropolitana. Esta expansão foi fortemente influenciada pela 

implantação de indústrias na região, acompanhada de empreendimentos habitacionais e 

equipamentos urbanos: 

 

A expansão urbana de Campinas foi marcada, no início, pelo predomínio da expansão 

horizontal, produzindo uma mancha urbana que se espraiou, deixando grandes vazios e 

áreas de ocupação rarefeita, especialmente na direção Sudoeste, através da 

incorporação de áreas situadas além da rodovia Anhanguera, e abrangendo também 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

�	
 

 

nessa dinâmica de periferização do crescimento áreas dos municípios vizinhos de 

Sumaré, Hortolândia e Monte Mor. Consolida-se nesse vetor um padrão de urbanização 

caracterizado pela precariedade dos assentamentos urbanos. Essa expansão urbana foi 

não somente engendrada pelo parcelamento para fins urbanos, como também induzida 

pela localização dos conjuntos habitacionais e pela implantação de indústrias e 

equipamentos urbanos de grande porte. Este movimento gerou uma mancha urbana 

extensa, o que encareceu e dificultou, sobremodo, o provimento de infra-estrutura e de 

equipamentos sociais urbanos. (Pires; Santos, 2002, p.57-58) 

 

Outras regiões, norte e leste, denominadas como macrozonas 1; 2; 3; 6 e 8 não apresentaram 

assentamentos precários ou apresentaram um número reduzido de domicílios nestes 

assentamentos, com participação irrelevante frente à outras formas de ocupação habitacional 

locais. São também regiões com ocupação urbana bastante distinta do modelo verificado no vetor 

sudoeste: 

 

Nas direções do distrito de Barão Geraldo-Paulínia e de Jaguariúna-Mogi Mirim, a 

ocupação urbana apresenta características distintas, com predomínio de habitações de 

camadas de renda média e alta e com localização de grandes centros de consumo de 

porte regional (shopping-centers, hipermercados, casas noturnas, entre outros). Os 

principais condicionantes desse eixo foram a abertura da rodovia D. Pedro I, a instalação 

da Unicamp, do Campus I da Puccamp, da Replan e do Pólo Petroquímico, e a 

instalação do Pólo de Alta Tecnologia do Ciatec (Pólo I). Característica similar tem o eixo 

de expansão urbana em direção aos distritos de Souzas e de Joaquim Egídio. O 

processo de ocupação desses vetores apresenta dinâmica diferenciada daquela 

presente na região Sudoeste, devido, entre outros fatores, à presença de grandes áreas 

institucionais, à existência de áreas agrícolas ainda produtivas e, principalmente, devido 

ao alto preço da terra, o que limita uma ocupação urbana mais intensa. (Pires; Santos, 

2002, p.59) 

 

As características específicas dos assentamentos precários por macrozona serão discutidas 

adiante, porém, de maneira bem resumida, o seguinte quadro compõe o panorama da situação 

urbana de Campinas com relação à sua precariedade habitacional relacionada à configuração 

urbana mais ampla: 

 

� Na Macrozona 1 , composta pelos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, os 

assentamentos precários existentes são pouco significativos quanto à área ocupada e 
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número de domicílios, já que a região é caracterizada pela existência de uma ampla 

APA – Área de Proteção Ambiental. Segundo estudos realizados pela PUC-Campinas, 

parte destes assentamentos foi constituída por comunidades tradicionais de Sousas, que 

habitavam historicamente as margens do Rio Atibaia (LOPES, 2008). Concentra 

populações de renda média e alta, em condomínios horizontais com baixa densidade de 

ocupação. 

 

� Predominantemente rural, a Macrozona 2 possui um único assentamento em várzea, 

também pouco expressivo em termos de população. Já a Macrozona 3 , composta pelo 

Distrito de Barão Geraldo e caracterizada pelo Pólo Universitário (Unicamp, PUC, 

Facamp), Pólo Petroquímico e Pólo de alta tecnologia do Ciatec, apresenta atualmente 

apenas um assentamento em várzea de córrego, já que outras ocupações foram alvo de 

remoção recente. Assim como a Macrozona 1, esta macrozona concentra habitações de 

renda média e alta. 

 

� A situação muda drásticamente na Macrozona 4,  que além de possuir muitas favelas e 

loteamentos irregulares, dentre os mais antigos e mais densos avaliados por este plano, 

possui também domicílios em cortiços na Região Central, localizados em imóveis 

residenciais antigos ou improvisados em cômodos para aluguel de famílias, alguns 

inclusive em imóveis tombados. 

 

� A Macrozona 5 é composta pelas regiões do Campo Grande e Ouro Verde, regiões 

predominantemente habitacionais de baixa renda, com características de “bairros 

dormitório”. Apresentam grandes setores urbanos compostos por favelas e loteamentos 

irregulares, com incidência de situações de risco e precariedade. Estas regiões tiveram 

como principal impulso urbanizador a produção pública de interesse social, 

especialmente com a localização dos grandes conjuntos habitacionais produzidos pela 

COHAB Campinas desde a década de 1970: DICs, Parque Itajaí, Parque da Floresta, 

Vida Nova, Residencial São José e São Luís dentre outros. 

 

� A Macrozona 6  é composta pela região da Pedra Branca, área de vocação agrícola que 

apresenta apenas um assentamento em área rural. Não será possível  consolidá-lo, uma 

vez que o Plano Local de Gestão Urbana não alterará o limite do perímetro urbano nesta 

área. 
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� Outro grande empecilho para a consolidação de um número expressivo de domicílios em 

assentamentos precários refere-se à sua localização junto ao Aeroporto Internacional de 

Viracopos, na Macrozona 7 . Apesar da alteração do projeto de ampliação do aeroporto 

para minimizar o impacto junto à vizinhança, a curva de ruído produzida por este grande 

equipamento urbano inviabiliza a permanência de moradias em uma área considerável, 

já que o uso habitacional não é permitido nestas situações, sob pena de forte 

desconforto e risco à saúde dos moradores.  

 

� A Macrozona 8 compreende as áreas urbanas situadas ao longo do eixo da Rodovia D. 

Pedro II/ Campinas – Mogi Mirim. Predominam nesta região grandes empreendimentos 

de consumo de porte regional (hipermercados, shopping centers) e um dos mais 

importantes aglomerados de loteamentos fechados que inclui Alphaville e é a única 

macrozona que não apresentou nenhum assentamento precário. 

 

� Finalmente, a Macrozona 9  compreende o Eixo dos Amarais, com a presença marcante 

de Conjuntos habitacionais da COHAB e da CDHU, tendo já se conurbado com o 

município de Sumaré. Os assentamentos precários desta região se caracterizam pela 

ocupação de áreas ferroviárias da RFFSA e concentram consideráveis elementos de 

degradação urbana e habitacional. 

 

Este breve panorama apresentou o contexto urbanomacro a que estão submetidos os 

assentamentos precários de Campinas, evidenciando a forte heterogeneidade na composição do 

território urbano municipal. Estas características regionais devem ser levadas em consideração 

nas ações de enfrentamento dos problemas, já que muitas situações requerem ações específicas 

de acordo com a diversidade verificada. Os tipos e características dos assentamentos precários 

serão analisados adiante. 

 

 

8.1 Tipos e Características dos Assentamentos Precá rios 

 

Para caracterizar e quantificar a ocorrência de assentamentos precários no município de 

Campinas, bem como estimar seu número de domicílios, um dos objetivos deste Plano, foram 

efetuadas diversas tarefas.  
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A primeira consistiu em localizar, delimitar e mapear os assentamentos precários a partir de fontes 

fornecidas pela Prefeitura de Campinas , pelas associações de moradores e outras informações 

relevantes, tais como trabalhos acadêmicos de interesse para o tema. Desta primeira análise, 

mais ampla, conclui-se que o maior contingente populacional morador de assentamentos 

precários61 encontra-se nas categorias de favelas e loteamentos irregulares, seguidos em menor 

expressão, pelos cortiços. Outro dado importante é que as macrozonas definidas no território do 

município possuem características muito diferentes com relação à quantidade de assentamentos 

precários e seu tipo predominante e, entre elas, as macrozonas 4; 5; 7 e 9 apresentam o maior 

contingente populacional de moradores nestes núcleos, pelos motivos já expostos acima.  

 

A segunda etapa de investigação se refere à quantificação do número de domicílios ou lotes 

presentes nos assentamentos precários, com precisão mínima que permitisse, em seguida, 

elaborar uma estimativa confiável do déficit habitacional nestes núcleos. O maior desafio, 

novamente, se refere à quantificação de domicílios em favelas que não possuem cadastro 

censitário ou qualquer estudo recente que confirme o número de moradias presentes nestes 

locais. Neste aspecto, elas se diferem sobremaneira dos loteamentos irregulares que, por já 

estarem em processo de regularização, possuem informações precisas e atuais quanto ao número 

de lotes. A exceção são as favelas para as quais há projeto de urbanização elaborado ou que já 

foram alvo de levantamento planialtimétrico cadastral e que portanto já possuem uma estimativa 

do número de domicílios. Mesmo assim, esses números foram cotejados com imagens aéreas 

atuais dos assentamentos, visto que a dinâmica de crescimento e adensamento destas áreas 

invalida muito rapidamente as estimativas populacionais elaboradas.  

 

A partir de informações fornecidas pela Prefeitura  e de vistorias em campo, foram definidos os 

limites das favelas e loteamentos irregulares, suas denominações e suas características quanto à 

ocorrência de situações de risco, carência de infraestrutura urbana e situação construtiva das 

moradias. Os tipos de assentamentos incluídos neste levantamento são favelas ou ocupações 

(conforme nomenclatura municipal62), loteamentos irregulares ou clandestinos e cortiço s. 

                                                 
 
 
61 Neste texto, utilizaremos os termos favelas, loteamentos irregulares e cortiços conforme uniformizados pelo Ministério 
das Cidades (DENALDI, 2008 ). As particularidades referentes à nomenclatura municipal estarão apresentadas a seguir, 
conforme próxima nota. 
62Segundo a nomenclatura municipal, são atribuídas as seguintes classificação para os assentamentos precários do 
município:  
FAVELAS: Assentamentos ocorridos até a data de 30 de março de 1990 (data da Promulgação da Lei Orgânica do 
Município) e que, segundo o entendimento que se faz da lei, são passíveis de regularização. 
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Estes dados foram compilados em fichas informativas para cada assentamento, constantes no 

Anexo Técnico do Plano Municipal de Habitação. A figura a seguir apresenta o mapeamento da 

ocorrência de precariedade habitacional na cidade: 

 

                                                                                                                                                                  
 
 
NÚCLEOS RESIDENCIAIS: Favelas Urbanizadas (contando com lotes, quadras demarcadas, arruamento definitivo, 
redes de água, esgoto, galerias de águas pluviais, iluminação pública e domiciliar) e regularizadas jurídico e 
judicialmente para fins de outorga de termo administrativo de concessão de direito real de uso aos antigos ocupantes. 
OCUPAÇÕES: Assentamentos ocorridos após a data de 30 de março de 1990 (data da Promulgação da Lei Orgânica 
do Município).  
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Figura 8.1.1 

Assentamentos precários de interesse social no muni cípio de Campinas  

 
 
Nota: foram excluídos os loteamentos clandestinos de alta renda. 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2011. 

 

A partir da figura, fica claro que as porções sul, oeste e sudoeste do município concentram a 

precariedade habitacional. Nestes locais, os tipos predominantes de assentamentos precários 

são as favelas e os loteamentos irregulares , ao passo que os lotes mapeados na porção 

central da cidade, que corresponde ao centro histórico com imóveis relacionados ao uso da 

ferrovia, apresentam a ocorrência de cortiços . Vale lembrar que este levantamento não 

contempla toda a irregularidade urbanística habitacional do município, mas sim, aquela de uso 

habitacional ocupada por população de baixa renda, objeto deste PLHIS. Em termos de 

população, vale dizer que as favelas e os loteamentos irregulares são as que apresentam maior 

contingente populacional. 
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Muitos dos loteamentos irregulares ou clandestinos  do município são antigos 

empreendimentos habitacionais, promovidos pelo poder público ou agentes privados, em que a 

ocupação se deu respeitando um traçado previamente definido, com lotes delimitados e 

construção de moradias pelos próprios moradores. Em outros casos o loteamento implantado não 

corresponde à matrícula do imóvel apresentada no processo de aprovação junto à prefeitura  ou, 

ainda, sua implantação está em desacordo com o projeto aprovado. Contudo, os loteamentos 

apresentam maior ordenamento urbano do que as favelas, e muitos já foram alvo de ações 

municipais para regularização fundiária e implantação de infraestrutura urbana. Outro elemento 

digno de nota é o fato de que muitos destes loteamentos, mesmo dentre os mais antigos, ainda 

possuem lotes vazios o que poderá ser uma oportunidade para a prefeitura  no caso dela assumir 

a regularização urbanística e fundiária da área.  

 

Já as favelas ou ocupações 63 possuem diferentes graus de consolidação e adensamento, bem 

como diversos tipos de ocorrências. Dentre as predominantes, estão aquelas que ocupam 

espaços livres de loteamentos, muitos dos quais irregulares, várzeas  de rios e córregos. Além 

destas, foram encontrados setores em que as favelas ocupam áreas não edificantes de rodovias e 

ferrovias, bem como leitos desativados destas últimas. Diferentemente das favelas em áreas livres 

de loteamentos, que estão bem inseridas no meio urbano, ainda que em condições precárias, as 

ocupações em leitos ferroviários ou em áreas lindeiras aos eixos de circulação são as que 

apresentam maior isolamento e dificuldade de inserção com qualidade à cidade, a partir de um 

processo de urbanização. Nestes locais, a concentração da precariedade é maior, com forte 

incidência de domicílios rústicos, em material não permanente. Com relação ao adensamento 

populacional, as favelas em locais com melhores condições urbanísticas, principalmente na 

Macrozona 4, são as mais densas, ao passo que aquelas em áreas remanescentes de ferrovias e 

rodovias apresentam ocupação mais recente e menor adensamento.  

 

As ocupações de risco  verificadas ocorrem, sobretudo, nas margens de rios  ou córregos, 

sujeitas à inundação, mas é também notável a ocupação de encostas  íngremes. Há ainda muitas 

ocupações em risco devido à proximidade com linhas férreas, em locais contaminados ou sobre 

dutos. A inexistência de um mapeamento de risco atualizado e de alcance municipal, porém, 

                                                 
 
 
63 O cadastro municipal possui núcleos classificados como “favelas” e “ocupações”. Após as vistorias, o diagnóstico 
efetuado aponta que não há diferença significativa entre estes dois tipos de núcleos, tanto urbanística quanto fundiária. 
Porém, os dados apresentados estão separados por tipo de acordo com a classificação oficial.  
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dificultou o levantamento da real situação quanto ao risco na cidade, uma vez que os dados 

utilizados neste Plano basearam-se em informações insuficientes, como a notificação, por parte 

da Prefeitura , de ocorrências recentes, em indicações para as áreas em que foi desenvolvido 

algum estudo e em dados coletados em campo, por amostragem. Uma das providencias mais 

importantes a serem recomendadas por este plano é a elaboração de um mapeamento de risco, 

por técnicos especializados, cujos dados poderão auxiliar na definição das áreas ou setores de 

intervenção prioritária e outros para intervenção no médio ou longo prazo. 

 

De modo geral, portanto, os tipos urbanos predominantes de favelas são: 

 

� Ocupação em várzea; 

� Ocupação em espaços livres de loteamento; 

� Ocupação em áreas residuais ou não edificantes. 

 

Com relação às favelas, ocupações e loteamentos irregulares, excluindo-se os cortiços, temos o 

seguinte quadro: 

 

Tabela 8.1.1 Assentamentos precários por tipo, segu ndo as macrozonas da cidade 

Macrozona Favelas Ocupações Loteamentos 
irregulares Total % sobre o 

total 
1 0 5 0 5 2,1 
2 0 1 0 1 0,4 
3 0 1 0 1 0,4 
4 58 25 4 87 37,2 
5 25 30 23 78 33,3 
6 0 1 0 1 0,4 
7 2 13 11 26 11,1 
8 0 0 0 0 0,0 
9 7 25 3 35 15,0 

Total 
Município 92 102 40 234 100,00 

 Fonte: Elaboração Demacamp, 2011. 

 

Pelos dados apresentados, tem se um total de 234 assentamentos precários  classificados como 

favelas, ocupações ou loteamentos irregulares. Destes, 193 correspondem aos assentamentos 

do tipo favela (82,48% do total) e 41 são loteament os irregulares (17,52% do total).  Além de 

mais numerosas, as favelas tendem a ser mais densas e concentrar maior precariedade 

urbanística, evidenciada pelas situações de risco que praticamente inexistem nos loteamentos 

irregulares. 
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Com relação à sua ocorrência regional, conforme a figura 8.2. já demonstrava, as macrozonas 4 

e 5 possuem , respectivamente , 87 (37,2% do total) e 78 (33,3% do total) assentamentos 

precários, entre favelas e loteamentos irregulares, que correspondem, juntas, à 70,5% do total 

municipal . A macrozona 9  vem em seguida, com 35 núcleos (14,96%), na frente da macrozona 

7, que possui 26 núcleos (11,1%) do total. Assim, pode-se afirmar que a concentração da 

precariedade habitacional em Campinas se dá nas macrozonas 4; 5; 7 e 9  que, juntas, participam 

com 96,6% do total de assentamentos precários no municí pio .  

 

A partir dos levantamentos efetuados para este Plano, foi possível obter também os dados quanto 

ao número de domicílios presentes nestes assentamentos precários. Esses números estão 

tabulados na tabela a seguir: 

 

Tabela 8.1.2 

Domicílios em assentamentos precários, por tipo, se gundo as macrozonas da cidade 

Macrozona Favelas Ocupações Loteamentos 
irregulares Total % sobre o 

total 
1 0 160 0 160 0,3 
2 0 155 0 155 0,3 
3 0 72 0 72 0,1 
4 10.617 3.068 3.859 17.544 32,9 
5 4.194 4.460 12.478 21.132 39,6 
6 0 180 0 180 0,3 
7 80 1.697 7.146 8923 16,7 
8 0 0 0 0 0,00 
9 1.664 2.731 804 5199 9,7 

Total 
Município 16.555 12.523 24.287 53.365 100,00 

  Fonte: Elaboração Demacamp, 2011. 

 

Os dados da tabela acima revelam que, no universo dos 234 assentamentos precários 

identificados e mapeados em Campinas, há atualmente  53.365 domicílios  nestes núcleos. 

Sua distribuição, porém, não segue o mesmo padrão visto na tabela anterior. Embora sejam mais 

numerosas, as favelas e ocupações juntas abrigam um número 9% maior, em termos de 

domicílios, em relação aos assentamentos irregulares. Assim, enquanto há 24.287 domicílios em 

loteamentos irregulares, equivalentes a 45,51% do t otal de domicílios em assentamentos 

precários, as favelas e ocupações juntas correspondem a 29.078 do micílios , que representam 

54,48% do total . Esta diferença faz sentido ao se analisar cada núcleo mapeado e verificar que, 

de modo geral, enquanto as favelas são assentamentos menores situados em áreas livres de 

loteamento ou espaços residuais urbanos, os loteamentos irregulares ocupam grandes glebas que 

foram parceladas para fins de moradia.  
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Já o perfil por macrozona não difere muito daquele discutido neste trabalho, visto que os 

domicílios em assentamentos precários também se con centram nas macrozonas 4; 5; 7 e 9, 

como era de se esperar, e representam 98,9% do total  de domicílios em assentamentos 

precários distribuídos em favelas, ocupações e loteamentos irregulares. A única diferença é que, 

na análise quanto ao número de domicílios, a macrozona 7 supera a macrozona 9 com 

significativa diferença.  

 

Em resumo, o número de domicílios em assentamentos precários nas macrozonas de maior 

ocorrência é o seguinte:  

 

� Macrozona 4 possui 17.544 domicílios, que compõem 32,9% do total municipal;  

� Macrozona 5 tem 21.132 domicílios que equivalem a 39,6%;  

� Macrozona 7 possui 8.923 domicílios ou 16,7% do total; e,  

� Finalmente, a macrozona 9 apresenta 5.199 domicílios nestes núcleos, o que 

corresponde a 9,7% do total municipal. 

 

 

8.2 Situação Fundiária  

 

De acordo com os dados fornecidos pela SEHAB, não foi possível identificar a situação fundiária 

de todos os assentamentos mapeados. Contudo, com base nas informações disponíveis, é 

possível inferir que a maioria dos assentamentos precários em Campinas estão localizados em 

áreas públicas . A tabela 8.3 a seguir apresenta o panorama fundiário da irregularidade em 

Campinas: 

 

Tabela 8.2.1 Situação fundiária dos assentamentos p recários 

Macrozona Pública Particular Não identificada Total % sobre o total 
1 2 2 1 5 2,1 
2 1 0 0 1 0,4 
3 1 0 0 1 0,4 
4 48 4 35 87 37,2 
5 9 10 59 78 33,3 
6 1 0 0 1 0,4 
7 14 10 2 26 11,1 
8 0 0 0 0 0 
9 26 8 1 35 14,9 

Total Município 102 34 98 234 100,00 
Fonte: Elaboração Demacamp, 2011 
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Dentre os assentamentos que tiveram sua situação fundiária identificada, a grande maioria, 102 

núcleos, ocupa áreas públicas, perfil característico das favelas brasileiras, enquanto que 34 são  

áreas particulares neste universo. Os assentamentos que não tiveram situação fundiária 

classificada devem seguir esta proporção e podem, muitas vezes, ocupar terrenos nas duas 

condições, públicos ou privados 

 

Uma das etapas do projeto de urbanização deve contemplar o levantamento cartorial da situação 

fundiária do assentamento em questão, já que o mesmo pode ocupar espaços livres de 

loteamentos diferentes, por exemplo, ou mais de um lote e gleba privados. Sem este panorama 

quanto à propriedade, é difícil estimar o custo e o prazo para regularização fundiária destes 

assentamentos.  

 

 

8.3 Classificação dos Assentamentos Precários  

 

Com relação a sistematização das informações quanto à localização e porte dos assentamentos 

precários, outras tarefas foram efetuadas para classificá-los quanto à possibilidade ou viabilidade 

de consolidação destes núcleos e o tipo de intervenção que demandam para estarem aptos a se 

integrar à cidade formal. O objetivo desta tarefa é obter um cenário que aponte o déficit qualitativo 

e quantitativo de unidades habitacionais oriundo das necessidades de urbanização e 

regularização dos assentamentos precários de Campinas para, em seguida, efetuar uma 

estimativa de custos e prazos para sua consolidação, quando for o caso64. Saber-se-á então 

quantos domicílios poderão ser consolidados recebendo apenas obras de urbanização e quantos 

deverão ser reconstruídos no mesmo local (remanejamento) ou em outro terreno 

(reassentamento). Todos os assentamentos precários foram analisados quanto à sua perspectiva 

de consolidação, conforme segue: 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
64 A classificação dos assentamentos precários quanto ao seu grau de consolidação não se aplica aos conjuntos 
habitacionais precários, visto que se encontram, sem exceção, consolidados. 
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8.3.1 Classificação Quanto ao Estágio ou Perspectiv a de Consolidação 

 

Quanto à perspectiva de consolidação, foram adotadas como referência as definições propostas 

por Denaldi (2008), que classificam os assentamentos precários em três categorias: consolidados, 

consolidáveis e não-consolidáveis: 

 

� Consolidados:  são assentamentos que já estão integrados urbanisticamente e dotados 

de infra-estrutura básica. Não são necessárias intervenções físicas que alterem sua 

morfologia (reparcelamento de lotes, redefinição de sistema viário), assim como a 

execução de obras de infra-estrutura básica. Os assentamentos podem, porém, não 

estar regularizados e sua população pode apresentar demandas específicas por 

programas de pós-ocupação, sociais e equipamentos e serviços públicos;  

 

� Consolidáveis: o núcleo “consolidável” é aquele que apresenta condições favoráveis de 

recuperação urbanística e ambiental e de reordenamento urbano (abertura ou 

readequação de sistema viário, implantação de infra-estrutura básica, regularização 

urbanística do parcelamento do solo), com ou sem necessidade de remoção 

(reassentamento) de parte das famílias moradoras. A remoção pode ser necessária para 

eliminar situações de risco, promover o desadensamento, para executar intervenções 

urbanas ou, ainda, em função de restrições legais à ocupação; e 

 

� Não-consolidáveis : aquele que não apresenta condições de recuperação urbanística e 

ambiental e de reordenamento urbano. Trata-se de núcleos comprometidos por 

situações de risco e insalubridade não solucionáveis, como, por exemplo, os que se 

localizam sob aterro sanitário, oleoduto, viário estrutural da cidade, áreas de risco, de 

preservação ambiental e non aedificandi. Os núcleos “não consolidáveis” são objeto de 

intervenção do tipo “remoção” e reassentamento em novas áreas. (Denaldi, 2008, p.112-

113, grifo do autor) 

 

A decisão quanto à consolidação de um assentamento ou de setores do mesmo dá-se levando em 

conta fatores externos e internos  à ocupação, ou seja, depende tanto das características 

morfológicas e urbanísticas do assentamento  quanto das questões urbanas  mais amplas que 

possam incidir sobre a região. Em outras palavras, para se efetuar uma análise quanto às 
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possibilidades de consolidação de um dado núcleo é preciso cruzar informações urbanísticas 

gerais da região com as características específicas do sítio em questão.  

 

No caso do município de Campinas, as questões urbanas externas que mais se destacam quanto 

às possibilidades de consolidação ou não dos assentamentos precários se referem ao 

zoneamento restritivo da zona industrial , a localização em área definida como zona de ruído 

do aeroporto de Viracopos (MZ 07) , a existência de áreas protegidas ambientalmente e a 

proximidade com os leitos ferroviários .  

 

Os fatores urbanísticos internos  que devem ser observados para se efetuar a análise quanto à 

consolidação do assentamento e respectivo tipo de intervenção podem ser exemplificados pelas 

características da infraestrutura urbana  e a situação das edificações existentes , a inserção 

do núcleo à malha urbana , sua densidade  de ocupação e sua situação fundiária . A análise 

destes elementos indica não apenas as possibilidades de consolidação dos núcleos, mas também 

o tipo de intervenção que é necessário ser efetuado no local para sua consolidação segura e com 

qualidade urbanística e ambiental. 

 

Algumas favelas, ocupações e loteamentos irregulares já estão em processo de urbanização para 

fins de regularização fundiária, conforme permite a lei municipal 10.410/00. Contudo, a análise 

apresentada a seguir não distingue estes núcleos dos demais assentamentos quando os mesmos 

ainda apresentarem alguma demanda por urbanização, embora essa informação conste do anexo 

técnico em que se detalham todos os núcleos que foram investigados por este plano. Dos 

assentamentos a serem regularizados com base na referida lei, foram excluídos aqueles que não 

são ocupados predominantemente por famílias de baixa renda, por não se referirem ao escopo 

deste plano, ainda que estejam sob responsabilidade da SEHAB. 

 

Em síntese, tem-se o seguinte panorama quanto à classificação dos assentamentos precários e 

seu grau ou perspectiva de consolidação: 

 

� Assentamentos não-consolidáveis 

Nesta categoria, a cidade possui 65 assentamentos, 27,8% do total dos núcleos 

analisados que devem ser objeto de remoção total,  muitos dos quais já encontram-se 

em processo de remoção. Deste universo, 55 núcleos são favelas ou ocupações e 10 

são loteamentos irregulares. 
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Os principais fatores que levam a remoção integral dos assentamentos do tipo favela ou 

ocupação são a existência de situações de risco ou de Áreas de Proteção Permanente 

(APP) ou Ambiental (APA), áreas não edificantes (tanto em relação ao aspecto 

jurídico/legal quanto em relação à aptidão física) e restrições legais e urbanísticas 

incompatíveis com o uso habitacional, como o zoneamento industrial, a curva de ruído do 

Aeroporto de Viracopos ou situarem-se na zona rural. Já a quase totalidade de 

loteamentos irregulares (9 assentamentos) considerados como não consolidáveis se 

situam na Macrozona 7 e têm sua localização afetada pela zona de ruído do aeroporto, 

conforme será tratado adiante. 

 

Em alguns casos, quando apenas parte do núcleo estava nestas condições e a remoção 

parcial deixaria remanescente uma porção insignificante de moradias, isolados ou com 

uma conexão insuficiente com o entorno, o núcleo foi considerado integralmente como 

“não-consolidável.  

 

� Assentamentos consolidáveis 

A grande maioria dos assentamentos investigados foram considerados como 

consolidáveis, isto é, com perspectiva de integração à cidade formal por meio de 

regularização urbanística e fundiária. No total, 156 assentamentos precários, que 

significam 66,7% do universo analisado , apresentaram estas condições. Ainda assim, 

há setores dentro destes assentamentos que não poderão ser consolidados ou, ainda, 

que podem ser consolidados a partir da completa substituição do tecido urbano pré-

existente, conforme será abordado mais adiante. Por isso, há que se considerar, como 

será discutido adiante, a necessidade de provisão habitacional, isto é, a produção de 

novas unidades habitacionais para viabilizar a urbanização destes assentamentos. São 

131 favelas ou ocupações e 25 loteamentos irregulares nesta situação. 

 

� Assentamentos consolidados  

Nesta categoria estão os assentamentos que estão completamente inseridos na cidade, 

sem demandas quanto à infraestrutura urbana ou existência de domicílios em risco. 

Muitos já estão em processo de regularização fundiária ou possuem pendências jurídicas 

irrelevantes para sua completa regularização. São 13 assentamentos, que 

representam 5,6% do total , que quase não se distinguem do entorno, observando 

padrões bem próximos aos dos bairros populares onde estão inseridos. Podem, contudo, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

apresentar demandas pontuais de melhorias habitacionais, além de serem prioritários 

para ações de pós-ocupação e sociais, para educação de jovens e adultos, geração de 

renda, entre outras, que devem integrar uma política integrada de inclusão social. Há 6 

loteamentos irregulares e 7 favelas ou ocupações que foram considerados consolidados. 

 

Figura 8.3.1.1 Assentamentos Precários segundo Pers pectiva de Consolidação 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

Estes dados foram sistematizados com relação ao tipo de assentamento precário e seu grau de 

consolidação e estão apresentados nas duas tabelas a seguir. 
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Tabela 8.3.1.1 

Assentamentos precários (favelas e ocupações) segun do classificação quanto ao estágio 

ou perspectiva de consolidação 

Macrozona Consolidados Consolidáveis Não consolidáveis Total % sobre o total 

1 0 2 3 5 2,6 

2 0 1 0 1 0,5 

3 0 1 0 1 0,5 

4 2 71 10 83 42,8 

5 2 36 17 55 28,4 

6 0 0 1 1 0,5 

7 0 3 12 15 8,2 

9 3 17 12 32 16,5 

Total Município 7 131 55 193 100,00 
Obs: A macrozona 8 não consta deste levantamento por não apresentar nenhuma favela ou ocupação. 

Fonte: Elaboração Demacamp, 2011. 

 

Tabela 8.3.1.2 Assentamentos precários (loteamentos  irregulares) segundo classificação 

quanto ao estágio ou perspectiva de consolidação 

Macrozona Consolidados Consolidáveis Não consolidáveis Total % sobre o total 
4 0 4 0 4 10 
5 3 19 1 23 57,5 
7 1 1 9 11 25 
9 2 1 0 3 7,5 

Total Município 6 25 10 41 100 
Obs: As macrozonas 1, 2, 3, 6 e 8 não constam deste levantamento por não apresentar nenhum loteamento 

irregular. 

Fonte: Elaboração Demacamp, 2011. 

 

 

8.3.2 Classificação Quanto ao Tipo de Intervenção  

 

O processo de regularização urbanística e fundiária dos assentamentos precários envolve 

diversas ações visando sua consolidação e integração à cidade formal. Estas ações dependem 

não apenas das características urbanas prévias de cada núcleo ou do município, mas também do 

padrão urbanístico resultante a ser definido pelo agente promotor, ou seja, o poder municipal que 

elabora as diretrizes de intervenção, em parceria com a população, como forma de obter 

resultados mais adequados e perenes. Estas diretrizes, por sua vez, terão impacto no porte das 

remoções a serem efetuadas, principalmente nos núcleos denominados como “consolidáveis”. 
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Dependendo das diretrizes adotadas quanto ao grau de adensamento aceitável, por exemplo, um 

mesmo assentamento pode ser urbanizado de modo mais conservador , efetuando-se um 

mínimo de remoções , até um remanejamento total das moradias , para alcance de padrão 

urbanístico diferente do original. Evidentemente, cada modelo de urbanização implicará maior ou 

menor porte de remoções e, consequentemente, de custos e tempo de execução de obras. Além 

da densidade de ocupação esperada após a urbanização, o porte da intervenção urbanística 

dependerá também da tipologia habitacional escolhida para o reassentamento das famílias no 

interior e fora do limite do assentamento e do padrão urbanístico definido no projeto, no que diz 

respeito à implantação de áreas verdes, de lazer e equipamentos públicos, da largura do sistema 

viário, da necessidade de obras de engenharia e de arte, entre outros elementos.  

 

As categorias utilizadas para classificação das intervenções neste Plano são as mesmas definidas 

por Denalid (2008): 

 

� 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, quando necessário, 

a execução de obras de consolidação geotécnica, a construção de equipamentos sociais 

e a promoção de melhorias habitacionais; 

 

� Simples:  Compreende a intervenção em assentamentos que possuem baixa ou média 

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%); 

 

� Complexa:  Compreende a intervenção em assentamentos com alto grau de densidade, 

em geral do tipo aglomerado, com alto índice de remoções, que não apresentam traçado 

regular e/ou possuem a necessidade de realização de complexas obras geotécnicas ou 

de drenagem urbana, como canalização de córregos, contenção de encostas e “criação 

de solo”; 

 

� Remanejamento  (relocação): Trata-se da reconstrução da unidade no mesmo perímetro 

da favela ou do assentamento precário que está sendo objeto de urbanização. A 
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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 equipamentos (quando necessária) e regularização 

fundiária. 

 

� Reassentamento  (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 dos assentamentos precários consolidáveis ou não consolidáveis. 

(Denaldi, 2008, p.115-116, grifo do autor) 

 

Além das categorias de intervenções em favelas mencionadas por Denaldi, cabe acrescentar que 

é possível, ainda, trabalhar com mais de uma delas dentro de um mesmo assentamento, de 

acordo com as suas condições urbanísticas. Assim, há exemplos em que as características das 

favelas são heterogêneas urbanisticamente e, portanto, cabe classificá-las por setores de 

intervenção, que podem ser de remanejamento, urbanização simples ou urbanização complexa, 

ainda que estejam num mesmo assentamento. Nestes casos, é comum considerar setores 

degradados inteiramente como área de remanejamento, na qual se substitui todo o tecido 

habitacional preexistente, e tornando o setor apto à reconstrução de moradias, ainda que os 

demais setores necessitem de urbanização simples.  

 

As tipologias habitacionais  utilizadas para reassentamento também podem variar quanto à sua 

densidade, podendo ser desde casas isoladas no lote, renque de sobrados geminados, casas 

sobrepostas e até verticalizadas com gabarito de até 5 pavimentos (térreo e 4 andares tipo). A 

adoção de tipologias habitacionais diferenciadas nu m mesmo programa de urbanização de 

assentamentos precários visa atender a múltiplas si tuações urbanas, características das 

favelas e loteamentos irregulares, permitindo difer entes graus de adensamento. Deste 

modo, áreas bem localizadas e inseridas na cidade podem ser urbanizadas utilizando-se, em 

alguns setores, tipologias habitacionais que permitam maior adensamento, a fim de garantir que o 

maior número de famílias permaneça no local e não seja removido para uma área de 

reassentamento externo. Já locais mais afastados, onde a região do entorno do assentamento 
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não apresente grande qualidade urbanística, recomenda-se o uso de tipologias de baixa 

densidade para reassentamento no local, quando for necessária a remoção das habitações 

preexistentes. 

 

Ainda com relação ao reassentamento, é recomendável que o mesmo ocorra, sempre que 

possível, no interior do núcleo de origem das famíl ias ou em áreas próximas, situadas ao 

seu redor , principalmente quando o assentamento for bem inserido na região, como é o caso de 

inúmeras favelas do município de Campinas. Para urbanizar assentamentos deste tipo, é 

importante considerar a necessidade de áreas no seu entorno para a provisão habitacional de 

apoio à urbanização, que deverão ser definidas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

neste PLHIS ou nos Plano Locais de Gestão Urbana para viabilizar seu uso para fins de moradia 

social. Neste plano estarão indicadas algumas áreas consideradas aptas para receber novas 

unidades habitacionais de interesse social. Estas áreas deverão ser transformadas em ZEIS por 

meio de uma lei específica.  

 

Além disso, como a remoção de moradias é sempre uma ação delicada num programa de 

urbanização de favelas, recomenda-se que as áreas de provisão habitacional estejam aptas a 

receber as famílias antes do início das obras de ur banização . Conforme destaca Bueno 

(2008), devido ao adensamento populacional nas favelas em função da escassez de moradia 

acessível, os projetos de urbanização de favelas precisam de recursos prévios à sua implantação 

para remover em média 30% das famílias moradoras. Este assunto será retomado adiante no 

capítulo 8. 

 

Após a caracterização quanto ao potencial de consolidação dos assentamentos e suas 

intervenções necessárias, a seguir será discutido o método utilizado neste trabalho para definir 

quais destas ações são as mais adequadas em cada caso. Para efeito deste plano, contudo, 

ainda que algum assentamento possa ser considerado por setores, a classificação efetuada e 

utilizada para os cálculos das necessidades habitacionais de Campinas, assunto do capítulo 9, 

levou em consideração o tipo de intervenção predominante, visando a regularização fundiária e 

urbanística de cada núcleo. 
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8.3.2.1 Método e Critérios para a Definição das Int ervenções 

Necessárias por Assentamento 

 

A partir de reuniões com os técnicos da SEHAB, e contando com as ações já em curso para 

urbanização e regularização de assentamentos precários, levando em conta os mapeamentos 

ambientais e urbanísticos disponibilizados, a legislação incidente, a situação fundiária e a 

literatura técnica disponível sobre o tema, classificam-se os assentamentos precários nas 

categorias definidas nos itens 8.3.1 e 8.3.2. Foram consideradas as intervenções em andamento 

ou previstas pelos projetos e ações da SEHAB e da COHAB, tais como projetos de regularização 

fundiária e do PAC, além das remoções por risco que vêm sendo efetuadas pelo município. 

 

Contudo, há um considerável contingente de moradias presente s em núcleos para os quais 

não há intervenção prevista . Alguns critérios para definir a remoção foram estabelecidos e 

aplicados nestes assentamentos que foram, cada um, objeto de análise, baseada em vistoria em 

campo ou outras fontes disponíveis, como a mancha de inundação elaborada pela Secretaria de 

Meio Ambiente para o ano de 2010.  

 

Em muitos casos, ao invés da remoção, a análise urbanística sugere ser interessante o 

remanejamento das unidades, isto é, sua remoção e reconstrução no interior do assentamento, a 

partir de um projeto que proponha um novo desenho urbano para o núcleo. Foram indicados para 

remoção ou remanejamento os domicílios que se encontrem em pelo menos um dos casos 

mencionados abaixo: 

 

� Sujeitos a eventos de risco, tais como deslizamento, inundação, solapamento, 

tecnológico, entre outros, impossíveis de serem afastados sem a remoção do domicílio, 

ou cujo porte da obra para controle do risco inviabiliza a consolidação do domicílio ou do 

assentamento; 

� Extremamente precários ou inadequados segundo padrões mínimos de salubridade e 

habitabilidade; 

� Implantados em áreas não edificantes ou áreas protegidas ambientalmente, tais como 

APPs urbanas, perímetro da curva de ruído do aeroporto, áreas de domínio de rodovias, 

entre outros; 
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� Situados em quadras com elevada taxa de densidade domiciliar e populacional, 

implicando prejuízo à habitabilidade da moradia irreversível mesmo após a obra de 

urbanização; 

� Situados em locais cuja permanência impede a integração do núcleo à malha urbana ou 

inviabiliza o traçado das redes de saneamento; 

� Implantado em núcleo isolado da malha urbana, cuja urbanização por si não será capaz 

de reverter o fator de exclusão urbanística preexistente; 

� Localizados em áreas urbanas remanescentes impossíveis de serem consolidadas com 

qualidade urbanística. 

 

Estabelecidos estes critérios, cada assentamento foi classificado quanto seu grau de consolidação 

e, para os núcleos considerados “consolidados” ou “consolidáveis”, foram previstas as 

intervenções necessárias para sua regularização urbanística e fundiária. Estes dados estão 

compilados nas Fichas dos Assentamentos Precários  e estão apresentados a seguir, ilustrados 

por tabelas e organizados por macrozonas. 

 

Vale destacar que apenas  o projeto de urbanização completo, elaborado a partir de vistorias em 

campo e levantamentos planialtimétricos cadastrais atuais e considerando as diversas disciplinas 

de engenharia urbana e suas interferências, poderá quantificar com precisão o número de 

domicílios removidos e as obras necessárias para urbanização dos núcleos. A estimativa 

apresentada a seguir é adequada para fins de um pla nejamento das ações, mas o número 

total de domicílios em assentamentos precários bem como a necessidade de remoções 

pode variar consideravelmente após a elaboração de um mapeamento de risco que abranja 

todos os núcleos e de projetos de urbanização para cada área . Estudos por sub-bacias 

poderão auxiliar a prefeitura  na definição das diretrizes para cada favela, no intuito de conciliar a 

urbanização dos assentamentos a dinâmica hidrológica de cada bacia, implicando na definição 

precisa da dimensão necessária das áreas a serem preservadas nas beiras de córregos e rios. A 

delimitação da sub-bacia hidrográfica como área de intervenção estabelece uma integração entre 

o urbanismo, inerente à regularização, e o sistema de saneamento ambiental com grande impacto 

na saúde pública. As ações de compensação ambiental, contíguas ou não ao assentamento, mas 

na mesma bacia são eficazes modos de implementar a regularização (BUENO e FREITAS, 2008). 

Com relação ao planejamento das ações de urbanização, é importante destacar que serão as 

diretrizes definidas pela SEHAB as principais respo nsáveis quanto ao porte das remoções 

e necessidade de terra urbanizada para fins de prov isão habitacional.  Um exemplo se refere 
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à tomada de decisão, que deverá remeter a uma diretriz de urbanização para todos os núcleos 

nesta situação, quanto à remoção ou não de domicílios localizados em APPs urbanas, 

principalmente ao longo de cursos d’água, situação bastante comum nos assentamentos precários 

de Campinas. A legislação incidente sobre o assunto é ampla e controversa. Apenas no âmbito 

federal, houve, por muito tempo, divergência de entendimento entre qual faixa protegida deve ser 

obedecida. Enquanto o Código Florestal (Lei Federal 4.771 de 1964) determina uma faixa 

protegida de 30m. ao longo de cursos d’água de até 10m de largura, a chamada “Lei Lehman” (Lei 

Federal 6.766 de 1979), que trata do parcelamento e desmembramento de lotes urbanos, exige 

que a área não edificante ao longo de um córrego de 2,00m de largura seja de 15m. Atualmente, 

para fins de regularização fundiária de assentamentos precários, tem se utilizado uma resolução 

do CONAMA (nº 369) que determina a manutenção de faixa não edificante de 15m e serve como 

regulamentação ao Código Florestal em áreas urbanas (Travassos; Gronstein, 2007). 

 

No caso de Campinas, em razão de um convênio firmado entre o Governo do Estado e o 

Município, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e com base na lei nº 11.977/2009, 

com alterações introduzidas pela Lei nº 12.424/11, o licenciamento ambiental foi municipalizado 

tornando possível e habilitando o município a definir parâmetros urbanísticos e ambientais 

específicos, considerando as características da ocupação e da área ocupada. Este dispositivo tem 

favorecido e facilitado a regularização de áreas precárias ocupadas por famílias de baixa renda.  

 

Ainda que a legislação incidente quanto às áreas de proteção permanente possa facilitar ou 

dificultar a regularização fundiária em assentamentos precários, ou em setores destes, o dado 

mais importante a ser constatado se refere à consolidação dos domicílios em várzeas sujeitas a 

risco. A convivência ao lado de um córrego, mesmo após a urbanização, sempre está sujeita a 

algum tipo de risco, ainda que o risco iminente esteja afastado, como comprovam as inundações 

verificadas em diversas cidades brasileiras, em áreas nem sempre consideradas de risco pelos 

moradores. Dentre as várias recomendações que Travassos (2010) faz para os parâmetros a 

serem considerados num projeto de drenagem, destaca-se a necessidade de considerar 

diferentes períodos de retorno (TRs). Esta estratégia de projeto é interessante para se avaliar as 

possíveis formas de atuação na consolidação de assentamentos precários, a partir da qual, para 

cada período de retorno, uma mancha de inundação resultante será estipulada englobando 

diferentes domicílios no assentamento. Dependendo da mancha de inundação considerada, 

portanto, o número de domicílios sujeitos a risco tende a ser maior ou menor e estratégias 

diferentes podem ser utilizadas para cada caso. 
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Para fins de regularização fundiária, a SEHAB está adotando a faixa de 15m. conforme a 

resolução do Conama nº 369. Para avaliação de risco e desenvolvimento de projetos de 

drenagem, no entanto, não há uma diretriz técnica clara a este respeito, que determine qual 

mancha de inundação deve ser obedecida considerando-se diferentes períodos de retorno, 

tampouco um mapeamento de risco recente que abranja todos os assentamentos precários no 

município. As fontes disponíveis para esta avaliação foram a já mencionada mancha de inundação 

de 2010 e um estudo quanto às cotas de inundação dos córregos da região do Campo Grande, 

elaborado em 1996 pela SEPLAMA (PLGU Campo Grande, 1996). Alguns assentamentos 

precários também possuem um estudo, elaborado em 2004 pela FCTH/USP, que determina a 

mancha de inundação para um TR de 100 anos. Com base nestas constatações, os seguintes 

critérios foram considerados para estimar, para efeito deste plano,  o número de domicílios a 

serem removidos ao longo das várzeas, apresentados a seguir: 

 

� Assentamentos que sofreram eventos relacionados a e nchentes nos últimos anos:  

foram indicados para remoção todos os domicílios presentes na mancha de inundação 

de TR=100 anos, (1996, 2010) 

 

� Assentamentos sem ocorrência de risco:  foram indicados para remoção apenas os 

domicílios dentro da faixa protegida de 15m, de acordo com a Resolução Conama 369. 

 

 

8.3.3 Assentamentos Precários e Respectivos Domicíl ios Segundo 

Tipo de Intervenção 

 

Após a classificação dos assentamentos precários e as intervenções necessárias para sua 

consolidação, foi possível estimar o número de núcleos e domicílios que serão objeto de 

regularização fundiária, remoção, urbanização simpl es, complexa e remanejamento . O 

quadro abaixo está organizado por domicílios, e não por assentamento, uma vez que, no caso dos 

assentamentos classificados como “consolidáveis”, há diferentes intervenções previstas, por setor, 

tais como a urbanização, o remanejamento e até a remoção dos domicílios, quando se tratar de 

um setor em risco, por exemplo. Tem-se então a seguinte distribuição regional dos núcleos 

segundo as intervenções previstas: 
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Tabela 8.3.3.1 

Domicílios em assentamentos precários em Campinas, por Macrozona, segundo perspectiva de consolidação e necessidades 

habitacionais estimadas 

 

Macrozona 

CONSOLIDADOS CONSOLIDÁVEIS NÃO CONSOLIDÁVEIS 
NÚMERO TOTAL DE 

DOMICÍLIOS 
Regularização Urbanização 

simples 
Urbanização 

complexa Remanejamento Reassentamento 

 
Número de 
Domicílios % 

Número 
de 

Domicílios 
% 

Número 
de 

Domicílios 
% Número de 

Domicílios % Número de 
Domicílios %  

1 0  40  0  0  120  160 

2 0  0  78  0  77  155 

3 0  72    0  0  72 

4 37  9909  3170  380  4048  17.544 

5 2997  11565  2626  49  3895  21.132 

6 0  0  0  0  180  180 

7 568  964  133  0  7258  8.923 

8 0  0  0  0  0  0 

9 1119  1483  776  0  1821  5.199 

Total 
Município 4721 9% 24033 45,03% 6783 12,71% 429 0,80% 17399 32,60% 53365 

Fonte: Elaboração Demacamp, 2011. 
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Para o total de domicílios em assentamentos precários, a grande maioria, 45,03% demanda 

intervenções de “urbanização simples” , seguido por aqueles que serão objeto de 

reassentamento, 32,60% do total, urbanização complexa, 12,71% e consolidados, 9%. Apenas 

0,80% dos domicílios em assentamentos precários podem ser consolidados a partir do seu 

remanejamento, ou seja, sua substituição integral, porém implantado no mesmo assentamento de 

origem.  

 

A partir destes dados, é possível concluir que a principal ação para enfrentar as necessidades 

habitacionais em Campinas é a urbanização dos assen tamentos precários , uma vez que 

57,74% dos domicílios presentes nestes locais carec e de algum tipo de intervenção 

urbanística . O programa de urbanização de favelas municipal, portanto, tem a demanda de 

beneficiar um total de 30.816 unidades habitacionais já existentes no estoque construído 

municipal. Porém, a urbanização destes assentamentos deve ser apoiada pela provisão de novas 

unidades habitacionais para a demanda de reassentamento e remanejamento, para a qual são 

esperadas 17.828 novas moradias. 

 

Os componentes necessários para enfrentar esta demanda serão discutidos no capítulo 11, no 

qual os custos de urbanização e de provisão habitacional serão apresentados. 

 

Os próximos itens deste capítulo abordam cada um os tipos de assentamento precário  

existentes em Campinas, quais sejam, as favelas, loteamentos irregulares e cortiços, e as 

respectivas estimativas de necessidades habitacionais, como contribuição para a definição, por 

parte da SEHAB, quanto às estratégias de ação mais adequadas para cada situação. 

 

 

8.4 Favelas e loteamentos irregulares 

 

Neste item, trataremos do surgimento e evolução dos assentamentos precários do tipo “Favela” e 

“Loteamento irregular” que constituem, como vimos, lócus da maior parte dos domicílios que 

carecem de alguma necessidade habitacional na cidade de Campinas. No anexo técnico 

constante deste plano os assentamentos serão apresentados em maior profundidade, juntamente 

com o levantamento urbanístico e classificação efetuada neste plano, para cada núcleo. 
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Antes, contudo, cabe conceituar estes assentamentos para uniformização dos termos utilizados 

neste plano. 

 

Segundo Denaldi (2008), o termo “favela” tem muitas variações em todo o país e, para efeito da 

elaboração do PLHIS, se refere aos assentamentos precários que tem como características 

fundamentais: 

 

� Acesso à terra mediante invasão de áreas privadas ou públicas, nas quais atualmente os 

moradores conquistaram direitos de posse e/ou de uso das áreas ocupadas;  

 

� Ocupação frequente de áreas públicas, pouco adequadas à urbanização, como áreas 

públicas de loteamentos, margens de rios, morros e outras áreas “abandonadas” pelo 

mercado; e 

 

� Processo de ocupação espontânea definindo o caráter irregular e exíguo do sistema 

viário e dos “lotes”, distinguindo as favelas dos demais assentamentos urbanos em 

função de apresentarem morfologia específica, constituída por espaços construídos 

quase contínuos, formados por unidades residenciais justapostas e conectadas a 

estreitas vielas de pedestres. 

 

Além destas características, a autora distingue a morfologia das favelas, que resultam de 

processos de ocupação espontânea, daquela característica dos assentamentos resultantes de 

processos de ocupação por movimentos organizados, nos quais é possível perceber uma 

definição prévia de traçado viário e delimitação de lotes, como ocorre nos loteamentos irregulares. 

Por esta razão, o principal critério usado para dis tinguir a favela do loteamento irregular é a 

forma de acesso à terra (invasão), já que a favela pode possuir uma quantidade considerável de 

variações na sua morfologia urbana. 

 

Outro questão relativa a favela é que elas são, por excelência, assentamentos precários 

heterogêneos quando à qualidade habitacional:  

 

“As condições de moradia variam dentro da mesma favela, sendo que as unidades 

que apresentam o melhor padrão construtivo são aquelas localizadas nas ruas que 

permitem tráfego regular de veículos e constituem as áreas de contato da favela 

com as demais áreas da cidade. O padrão construtivo degrada-se à medida que se 
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penetra nas áreas mais internas do assentamento e de acordo com a piora das 

condições físico-ambientais dos terrenos (declividades, margens de córregos etc)” 

(Denaldi, 2008, p. 108-109) 

 

No que diz respeito aos “loteamentos irregulares”, Denaldi destaca que, apesar de sua 

precariedade, caracterizam-se pelo traçado regular de sistema viário e pela divisão de lotes, o que 

facilita as intervenções de complementação da infraestrutura urbana. Estão, em muitos casos, 

mesclados com as favelas:  

 

[...] algumas das áreas destinadas originalmente à implantação de equipamentos 

sociais e áreas verdes públicas encontram-se ocupadas por favelas, dificultando os 

processos de regularização fundiária e prejudicando as condições de atendimento 

aos moradores por esses serviços.(Denaldi, 2008, p.109-110) 

 

São frequentes também, segundo a autora, os loteamentos abertos em “áreas griladas”, situação 

semelhante a das favelas resultadas de processos de invasão organizada. Finalmente, em locais 

mais valorizados ou onde há maior dificuldade de acesso ao solo urbano pelas camadas mais 

pobres, verifica-se a subdivisão dos lotes em moradias de um cômodo, que caracteriza o processo 

de adensamento dos loteamentos, com padrão urbano mais degradado. 

 

A seguir, apresentaremos o histórico da ocorrência destas modalidades de assentamento precário 

na cidade e, em seguida, aprofundaremos nas suas especificidades locais, levantadas a partir dos 

dados coletados e vistorias de campo. 

 

 

8.4.1 Histórico dos Assentamentos Precários em Camp inas 

(Loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos e favelas) 

 

A ocorrência de favelas e loteamentos irregulares no município de Campinas está historicamente 

relacionada com a dinâmica do desenvolvimento urbano da cidade, que apresenta semelhanças 

àquelas verificadas em outros municípios do Estado de São Paulo. O posicionamento estratégico 

da cidade em relação a malha ferroviária e à região produtora de café a colocou em situação 

privilegiada para receber os primeiros investimentos oriundos do excedente da produção cafeeira, 

canalizados para as primeiras atividades industriais do país. Assim como ocorreu na cidade de 
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São Paulo, o café impulsionou a vida urbana na cidade de Campinas no princípio do século XX e 

o ritmo de urbanização foi se intensificando ao longo do século, sofrendo forte incremento a partir 

da década de 1950, e das que se seguiram.  

 

Este processo de urbanização acelerado, atrelado a períodos de expansão e retração da 

economia, teve como conseqüência o crescimento populacional do município, baseado na 

abertura de postos de trabalho que atraíram trabalhadores de diversas regiões do estado e do 

país. O grande afluxo desses trabalhadores era, por sua vez, condição básica para uma 

industrialização com baixo custo da mão-de-obra65.  

 

De fato, a própria base do IBGE indica que, entre as décadas de 50 e 60, a cidade cresceu cerca 

de 6%, enquanto o Estado de São Paulo sofreu no mesmo período taxa de crescimento de 3,2% 

ao ano. Este crescimento foi o responsável pelo aumento da área urbanizada do município, que 

passou de 16,25km² a 53 km² (Cano, 2002 apud Araújo, 2007) e, ao mesmo tempo, não foi 

acompanhado por políticas urbanas e habitacionais que atendessem de maneira adequada aos 

trabalhadores pobres que chegaram ao município. 

 

Os primeiros registros da formação de assentamentos precários na cidade de Campinas 

coincidem com o período de rápido crescimento populacional. Seguindo a orientação do Ministério 

das Cidades, classificam-se estes assentamentos em duas categorias: os loteamentos irregulares 

e clandestinos; e as favelas.  

 

A abertura de loteamentos populares em terrenos distantes da área consolidada da cidade, porém 

próximo aos novos distritos industriais que se formam, e a abertura de estradas, caracterizam o 

crescimento periférico em Campinas. Somente na década de 50 foram aprovados 323 

loteamentos, enquanto o total, desde o início do século, não passava de 147 (Campinas – 

Subsídios para o Plano Diretor, 1992: 221). 

 

                                                 
 
 
65 Documento oficial da Secretaria de Promoção Social da Pref. Munic. de Campinas de 1978 diz o seguinte: ”A 
participação se dá à medida em que o migrante representa uma oferta de mão-de-obra, porém é excluído do processo 
produtivo total, pois não consome os bens produzidos. Assim,mesmo que a oferta de mão-de-obra não esteja 
incorporada ao processo produtivo total, não deixa de ser rentável ao capital, à medida que o desenvolvimento industrial 
urbano se apóia na exploração desta mão-de-obra”.(O fluxo migratório e suas conseqüências para Campinas. 1978: 
23apud Taube, M. , 1986:85) 
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Isolados e desconectados da cidade, estes loteamentos careciam de qualidade ambiental e 

urbanística. Foram vendidos em parcelas para trabalhadores que construíam suas moradias nos 

finais de semana, estimulados tanto pelo “bônus”, dado pelo vendedor, de um ou dois milheiros de 

tijolos para iniciar as obras, como pelo apoio técnico mínimo da Prefeitura  fornecendo projetos 

para a auto-construção. Apesar destes estímulos, muitos lotes e loteamentos inteiros 

permaneceram vazios, e uma lei de parcelamento “pródiga” em regras relativas à forma de 

parcelamento, aprovada nessa mesma década no município (Lei 1993/59), ajudou a mantê-los 

irregulares (regularização urbanística e fundiária) por várias décadas (Campinas – Subsídios para 

o Plano Diretor, 1992: 221)66.  Como exemplo deste tipo de loteamento, encontram-se o 

Loteamento Cidade Satélite Íris (3095 lotes), Jd. São Judas Tadeu (972 lotes), Jd. Sta. Rosa (889 

lotes) e Jd. Sulamérica (447 lotes) (Campinas, 1996).  

 

O processo de ocupação territorial que se desenvolve a partir dos anos 1960 acontece através da 

ocupação de áreas ainda mais precárias, ao longo de linhas férreas (desativadas ou não), 

rodovias, margens de rios, entre outros locais. De acordo com DePaoli (DePaoli, T., 2000), as 

primeiras notícias sobre ocupações irregulares em áreas públicas (favelas) em Campinas 

remontam ao início da década de 60, quando o Correio Popular relata vários “arrastões” 

promovidos pela polícia em conjunto com a Prefeitura  “em 128 malocas das 260 existentes”, 

desalojando moradores e indiciando outros por vadiagem.  

 

Em 1965, a COHAB – Companhia de Habitação Popular de Campinas foi fundada, com o objetivo 

de atender à população de menor renda e consolidar ações já em andamento de erradicação de 

favelas, que surgem em vazios urbanos entre a primeira periferia e a cidade consolidada e que 

vinham sendo sistematicamente removidas e transferidas, em alguns casos, para áreas periféricas 

urbanizadas pela Companhia. Segundo Lopes (1988), as primeiras ações direcionadas à 

população favelada tratavam estes assentamentos como marginais ou transitórios e, por esta 

razão, utilizavam a erradicação com freqüência contra estas ocupações. A atuação da COHAB 

também se dá promovendo a construção de conjuntos habitacionais, porém, para uma parcela de 

renda superior comparada à renda das famílias faveladas.  

 

                                                 
 
 
66 Segundo esse documento, “a legislação colocará uma restrição ao processo de parcelamento na cidade pois na 
década de 60 o número de loteamentos aprovados cai para 67 e na década de 70 será de 68” (p. 222). 
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Importante ator nesse período, atuando em conjunto com a COHAB, foi a Secretaria de Bem-Estar 

Social (depois, em 1969, Promoção Social), que exercia controle direto sobre essa população 

migrante favelada, definindo quem ficava e quem recebia passagem de volta para sua cidade de 

origem.  

 

A produção da COHAB não conseguiu impedir o crescimento de favelas no município, e entre 

1971 e 1979 o número de barracos subiu de 600 para 8.092 (Campinas – Subsídios para o Plano 

Diretor, 1992: 221).  

 

Em 1976 Chico Amaral, candidato do MDB, juntamente com prefeitos de outros municípios 

brasileiros, venceu as eleições, significando a primeira vitória da oposição em anos de ditadura 

militar. Taube descreve as condições de vida nas favelas até esse período: 

 

“A condição de vida e de moradia nas favelas da cidade até esse período era de 

precariedade quase que absoluta. Não havia água encanada, luz elétrica, esgoto e os 

serviços de saúde eram conseguidos nos bairros próximos, nos postos de saúde e no 

hospital-escola (Santa Casa de Misericordia/ UNICAMP), que atendia indigentes. Como 

não havia saneamento básico, a água dos poços, amplamente utilizada pelos favelados, 

era, em geral, contaminada pelas fossas construídas precariamente, disseminando um 

grande número de doenças entre a população. Eram diarreias, hepatites, 

esquistossomose, verminoses e outras doenças como a tuberculose, sarampo, 

poliomielite, etc, e as deficiências físicas e psicológicas como resultado”. (Taube, 1986, 

p.31)  

 

Apesar de sua campanha ter sido feita com o apoio dos bairros periféricos e das favelas, na 

prática a atuação do novo prefeito, através das assistentes sociais, representava um papel 

ambíguo: tanto podia representar ameaça (de remoção), como proteção (melhoramento) (Taube, 

M., 1986: 32).  

 

Os moradores de favelas, por seu lado, organizados em torno das CEB’s67, pressionavam por 

melhorias. Em 1977, Chico Amaral acabou cedendo e concedeu a permissão para distribuição de 

luz elétrica e água nas favelas, até então proibidas de receber tais equipamentos, justamente por 

                                                 
 
 
67 Comunidades Eclesiais de Base: havia várias delas espalhadas pelos bairros da periferia. 
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estarem sujeitas às políticas de remoção. A mesma justificativa servia para proibir a construção de 

alvenaria nas favelas. 

 

Este período coincide com o advento da Lei Federal nº 6766, de 1979, que impõe exigências 

urbanísticas para a abertura de loteamentos, criminalizando o parcelador que não atendesse a 

elas. Deste modo, há um encarecimento na oferta de lotes regulares, mas mesmo assim muitos 

loteamentos continuam sendo abertos, à revelia da lei, alguns dos quais se encontram até hoje 

irregulares. O aumento dos níveis de desemprego e queda salarial dos trabalhadores urbanos 

nesse período também é um dos fatores que levaram ao aumento da precarização habitacional 

verificada em Campinas e demais cidades da região.  

 

Em 1978, os moradores de bairros periféricos juntamente com os dos loteamentos clandestinos e 

das favelas (Jardim Ipaussurama, Jardim Sta Eudóxia, Jardim Londres, Vila Formosa, Jardim São 

Marcos, Jardim Campineiro, Paranapanema, Vila Brandina, Jardim Eulina, Jardim Conceição, 

Jardim das Bandeiras 1 e 2, Parque Taquaral, Vila Georgina, Jardim Sta. Mônica, Jardim Campos 

Elíseos, Jardim Santa Cruz, Jardim Flamboyant, Vila Guararapes, Jardim Sta Rita de Cássia, 

Jardim São José) se organizam através da Assembléia do Povo para reivindicar “água, luz, 

escolas, transporte, passarelas, redução do preço do asfalto, eliminação de focos de Xistose, etc” 

(Lopes, D. : 28). No decorrer dos anos seguintes, com a mobilização, muitos benefícios foram 

sendo conseguidos tanto para os bairros periféricos como para as favelas, o que ia dando maior 

legitimidade e força ao movimento (Taube, 1986). 

 

Com o desenvolvimento do movimento, passaram a reivindicar também a solução jurídica para a 

posse da terra e o rompimento com o tradicional tratamento dado às favelas: tidas como marginais 

ou transitórias, sujeitas a remoções e expulsões. 

 

As torneiras públicas que foram instaladas em algumas favelas, obrigavam os moradores a 

enfrentar constantes filas para terem acesso à água. A imprensa da época, bem como os 

argumentos do poder público, alegavam não ser possível “institucionalizar” as favelas, ou seja, 

não deveriam ser feitas melhorias nestes locais, e que a única solução possível seria através do 

PROFILURB – Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados, instituído pelo Governo 

Federal por meio do RC 37/75. Tal programa foi responsável pelo financiamento de 

aproximadamente 2.000 lotes na região dos DIC's que foram precariamente instalados. 
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Este programa, por sua vez, é chamado de “ilusão” pelos favelados, atentos ao fato de que não 

dispunham de renda para arcarem com o financiamento de lotes, bem como não aceitavam ser 

removidos para áreas mais distantes (Lopes, 1988). O PROFILURB foi eficaz, contudo, em 

promover remoções de favelas situadas em locais valorizados da cidade.  

 

Reconhecendo não ser mais possível “lutar contra a realidade e remover os favelados”, o então 

prefeito Francisco Amaral extingue o programa em 1980, o que foi considerado uma vitória à luta 

da Assembléia do Povo. Porém, as remoções e ameaças não terminaram. Enquanto o vice-

prefeito, que assume em seu lugar, passa a perseguir as associações de moradores, visando 

minimizar a força do movimento, empresas, aliadas a alguns funcionários municipais, procuram 

remover barracos em favelas em áreas municipais contíguas a terrenos onde pretendiam construir 

casas ou lotear. Diversas manifestações ocorreram na prefeitura contra as remoções. (LOPES, 

1988, p.38-39). 

 

Como resposta a essas manifestações, a Prefeitura  cria o FUNDAP – Fundo de apoio à 

população de sub-habitação, cujo conselho consultivo de 15 membros possuía dez representantes 

dos favelados. (p. 56) Lei 4.985 de 08 de maio de 1980. A criação do FUNDAP tinha como 

objetivos: “I – Definir a política municipal de apoio à população de sub-habitação urbana; II – 

coordenar, integrar e executar as atividades públicas referente à população de sub-habitação 

urbana; e III – informar, conscientizar e motivar a população de sub-habitação urbana para a 

melhoria das suas condições de vida.” 

 

Segundo Lopes, todo este contexto intensificou a crença, por parte do movimento popular, de que 

o maior desafio era a posse da terra e que esta deveria ser a principal bandeira do movimento. 

Organizam em 1980, a partir de iniciativa da AsP, a Associação dos Moradores de Favelas que 

formulou o 1° Encontro dos Moradores de Barracos de  Campinas, contando com a participação de 

200 representantes de 27 favelas da cidade, dentre as quais as de maior densidade populacional. 

Neste encontro, que ocorreu em 17/08/1980, defendem a luta pelo CDRU – Concessão do Direito 

Real de Uso e obtém apoio de pessoas de renome, como o jurista Dalmo Dallari. A Assembléia do 

Povo elaborou então um Projeto de Lei que concedia o direito real de uso dos terrenos ocupados 

pelas favelas. “Esse acontecimento repercutiu em toda a cidade, principalmente entre os 

especuladores imobiliários e proprietários de terrenos extremamente valorizados, que viam a 

legalização da posse da terra por favelados como uma ameaça concreta  à propriedade privada 

em Campinas” (Taube, 1986: 420). 
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O Prefeito Chico Amaral, que apoiava publicamente o projeto, enviou-o, no final de 1980, à 

Câmara; esta, entretanto, votou favoravelmente um substitutivo que não reconhecia esse direito 

àquelas ocupações de praças, onde justamente estavam as favelas. Estabeleceu-se então uma 

briga jurídica e política entre Prefeitura  e Câmara, terminando com a vitória da Câmara e o 

pedido de licença do prefeito. Assume então o Vice, Magalhães Teixeira, que era contra o projeto 

da Assembléia do Povo.  

 

Outra reivindicação do movimento, mais bem sucedida, na época foi “a autogestão das áreas em 

que moravam, um basta às ações arbitrárias das assistentes sociais”, com o objetivo de combater 

o controle clientelístico do poder público, “que permitia e alojava barracos nas praças, mudava-os 

de lá para cá, controlava politicamente o acesso à água e à luz e negociava a circulação das 

pessoas, não como um direito mas como um privilégio concedido pelo filantropo de plantão” 

(DePaoli, T., 2000). 

 

Apesar da derrota em relação à questão da terra, o movimento Assembléia do Povo teve 

continuidade durante a década de 80, deflagrando um processo de urbanização de inúmeras 

ocupações situadas em áreas públicas. Nesse período, com o fim do Profilurb, água e luz 

continuam a ser melhorias instaladas rotineiramente nas favelas, ainda que na forma de torneiras 

e relógios compartilhados. As remoções também diminuíram.  

 

A partir de 1983 o poder municipal passa por um processo de reestruturação nas divisões 

responsáveis pela definição das políticas de intervenção em favelas, estabelecendo como meta o 

processo de urbanização dos 84 núcleos (12.000 famílias) de favelas existentes. Foram firmados 

convênios com a Caixa Econômica Federal e com o Ministério do Desenvolvimento Urbano para 

obras de infra-estrutura; com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CDH (Projeto João 

de Barro), para a construção de moradias de alvenaria. Em 1990, com a criação do Departamento 

de Urbanização de Favelas, a prefeitura  “oficializa o reconhecimento da administração municipal 

frente ao Direito à Moradia da população favelada”, recusando a remoção a não ser em caso de 

inviabilidade técnica, mas mesmo assim com a diretriz de assentar “as famílias envolvidas, 

sempre que possível, em áreas adjacentes ou próximas” (Campinas – Subsídios ..., 1992: 218). 

Isso significava uma mudança importante em relação aos programas de urbanização anteriores, 

“idealizados por uma concepção de controle e contenção” (Taube, M., 1986: 36) 
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No decorrer dos anos 1980, passam a ocorrer cada vez mais ocupações organizadas em áreas 

públicas. Até o início dos anos 80, as ocupações caracterizaram-se por serem espontâneas, com 

as famílias chegando uma a uma, com barracos sendo construídos de maneira voluntária (Ribeiro, 

Cláudia, 2006: 34), ou, como vimos, direcionadas pelo próprio poder público. No decorrer da 

década de 80, as ocupações passam a ter novas características, ocorrendo de forma cada vez 

mais organizada. Segundo Fernandes, “as ocupações diferem bastante das favelas quanto aos 

seus efeitos urbanos, pois resultam da organização anterior dos grupos ou, pelo menos, de um 

núcleo inicial, que desenha uma estratégia de ocupação com um desenho prévio de arruamento e 

parcelamento da área a ser ocupada” (Fernandes, A. & Oliveira, E., 2003: s/ nº). ). 

 

Entre 1988 e 1990, ocorreram 43 novas ocupações (3.895 famílias), na maioria em áreas 

públicas, organizadas pelo Movimento dos Sem-Teto (MTST) em mais de 20 bairros, boa parte 

deles localizados na AR-12 (região Sudoeste).  Registros de 1992 assinalam que, até esse ano, 

dessas 43 ocupações, a Prefeitura  havia consolidado14 delas (1.324 famílias), e “três ocupações 

foram resolvidas através de transferência para os lotes urbanizados com embriões (Conjunto 

Habitacional Parque da Floresta construído pela COHAB-Campinas, num programa emergencial e 

posteriormente financiado aos moradores com recursos do Plano de Ação Imediata para 

Habitação – PAIH)” (Campinas, Subsídios ..., 1992: 221). 

 

Em 1991 são cadastradas 103 favelas no município, sendo 21 já urbanizadas; 19 em estágio 

avançado de urbanização; 24 em processo de urbanização; totalizando 64 núcleos com 

atendimento efetivo. Nos 39 núcleos restantes estavam sendo prestados somente atendimentos 

emergenciais (Campinas – Subsídios ..., 1992: 219). 

 

Em 1990 foi promulgada a Lei Orgânica do Município, prevendo a possibilidade de alterar a 

destinação de em áreas públicas – institucionais, verdes ou patrimoniais – autorizando a 

permanência para aqueles assentamentos já cadastrados (o que abrangia 30 daquelas 43 

ocupações previamente existentes). Até hoje, essa separação entre os cadastrados antes da lei e 

aqueles assentamentos posteriores a ela, servem de base para distinguir o que a Sehab 

denomina de “favelas”, para os primeiros, e “ocupações”, para os segundos. 

 

Em relação aos loteamentos irregulares, a maior parte deles foi implantada na década de 50 nas 

regiões do Aeroporto Viracopos e Sudoeste, caracterizando uma urbanização pouco densa e 

extremamente distante da área central da cidade. Entre 1983 e 1988, a Supervisão Especial de 
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Regularização de Loteamentos e Arruamentos – SERLA iniciou a regularização de um conjunto de 

154 loteamentos “periféricos”. Dados de 1992 revelam nesse ano a existência de 102 loteamentos 

“não oficiais”, distribuindo-se da seguinte maneira: “42 loteamentos irregulares, 07 clandestinos, 

10 loteamentos clandestinos em fase de regularização, 04 loteamentos em fase de regularização, 

17 loteamentos em fase de reconhecimento pelo INCRA e 24 loteamentos irregulares na zona 

rural” (Campinas – Subsídios para a Discussão do Plano Diretor, 1992: 222). 

 

Dentre os itens da precariedade, se destaca o processo de autoconstrução que passou a 

caracterizar a construção das moradias populares na cidade: habitações simples, produzidas ao 

longo do tempo, apresentando-se sempre de forma inacabada. Como dito acima, a Prefeitura de 

Campinas fornece, desde 1950, projetos para a construção de residências populares, “atuando, 

portanto, como indutor da auto-construção no município” (Campinas – Subsídios..., 1992: 222).  

De qualquer forma, registros de 1992 mostram a insuficiência da atuação do Departamento de 

Urbanismo diante da magnitude da irregularidade e clandestinidade dos loteamentos.   

 

Na década de 90, período das políticas recessivas, das altas taxas de desemprego e das reformas 

neoliberais do Estado, o orçamento público para habitação diminui de forma contundente em todo 

o país. No município de Campinas, em 1993 foi extinto o então recém criado DUF, decorrendo 

disto uma diminuição gradual do investimento em urbanização de favelas. A produção de 

habitação para a população de baixa renda (0 a 3 sm) foi bastante reduzida, tendo, a Cohab 

Campinas, produzido, para esse público, não mais que 1.100 habitações durante todo esse 

período.  Na década de 90, a ação habitacional predominante da Cohab Campinas, voltada para a 

população de mais baixa renda, foi a produção de lotes urbanizados em áreas periféricas e 

distantes. 

 

Apesar da desaceleração do processo migracional para Campinas, houve, nos anos 90, 

relacionado ao enfraquecimento das políticas habitacionais, um incremento no processo de 

ocupação irregular de terras pela população de baixa renda: 110 ocupações e 22.926 famílias, 

significando, em relação à década anterior, um número quatro vezes maior de famílias envolvidas 

e um crescimento de mais de 100% no número de ocupações (Oliveira, G., 2008: 115). A 

diferença em relação às ocupações feitas nas décadas anteriores não é só na quantidade, mas na 

situação fundiária  dessas áreas. Dessas ocupações, a maioria ocorre em áreas privadas: 15.374 

famílias em áreas privadas, e 6.179 em áreas públicas. Enquanto que nas décadas de 60, 70 e 80 

as ocupações em áreas privadas foram 0%, 5,3% e 7,5% respectivamente. 
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Os movimentos de ocupação organizados, entre eles o MTST, ampliaram a sua atuação nesse 

período, intensificando as ocupações irregulares sobre loteamentos privados particulares, 

inclusive aqueles implantados no período da chamada primeira periferia, tal como são exemplos 

os do Parque Oziel e o Jardim Monte Cristo, que serão analisadas com mais detalhe adiante.  

 

Na primeira década do século XXI não há registro de ocupações em áreas públicas em Campinas; 

mas, em áreas privadas, registrou-se 1.100 famílias participando de processos de ocupação. 

 

 

8.5 Cortiços 

 

Dentre os tipos de assentamentos precários definidos pelo PLANHAB que precisam ser 

considerados na estimativa municipal das necessidades habitacionais, o cortiço, segundo Denaldi 

(2008), caracteriza-se comumente pela: 

 

[...] localização em áreas centrais e pelo acesso mediante pagamento de aluguel, os 

cortiços permanecem presentes nas grandes cidades, abrangendo, também, a 

categoria de imóveis abandonados ocupados por movimentos organizados de 

moradia, sendo que, nesses casos, não se verifica a relação de aluguel (Denaldi, 

2008, p.107-108). 

 

A autora ressalta, porém, que mais recentemente a modalidade do cortiço pode ser encontrada na 

forma de moradias de um único cômodo localizadas em favelas ou loteamentos de periferia e 

utilizadas por famílias que também pagam aluguel.  

 

No caso dos cortiços em áreas centrais há duas questões a serem abordadas: a primeira se refere 

a ameaça de expulsão da população e a segunda a demanda de melhoria das condições de 

habitabilidade nestes imóveis. Nestes casos será necessário que a política inclua modalidades de 

reforma e adaptação destes imóveis para o uso habitacional de interesse social e também sugere-

se a inclusão destes em um programa de locação social, voltado ao atendimento de demandas 

específicas como idosos e deficientes que precisam morar perto do centro.  
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No município de Campinas, a modalidade de cortiço identificada até o momento corresponde 

aquela localizada na área central, enquanto que não há, ainda, nenhum levantamento em favela 

ou loteamento periférico que tenha encontrado cortiços nestes assentamentos precários.  

 

Uma pesquisa recente (Camargo, 2010) identificou e mapeou os cortiços da área central de 

Campinas. Segundo esta autora, os primeiros cortiços da cidade foram identificados no final do 

século XIX e logo associados aos problemas de saúde pública, como uma epidemia de febre 

amarela ocorrida em 1889, impulsionando também as primeiras leis sanitárias e urbanísticas da 

cidade. Nas décadas seguintes, Campinas, assim como as cidades que enriqueceram devido à 

economia cafeeira e industrial, sofre um processo de valorização imobiliária que dificulta o acesso 

dos trabalhadores mais pobres à moradia, tornando o cortiço como uma opção de investimento da 

elite para atender à demanda habitacional que surge com o crescimento da cidade e de sua 

economia. Neste período, surgem também alguns loteamentos distantes da malha urbana 

consolidada, para atender ao mesmo público.  

 

O primeiro levantamento quanto ao número de cortiços, características e população efetuado pelo 

município ocorreu em 1938, cadastrando 74 cortiços nos quais viviam 2.321 pessoas. Este 

mesmo estudo apontou que o valor então pago pelas famílias como aluguel pelas habitações 

insalubres seria suficiente para financiar o pagamento de moradias higiênicas para as famílias. 

(BADARÓ, 1996 apud CAMARGO, 2010, p.91-92). A autora aponta que, nesta ocasião, a 

legislação edilícia vigente era considerada pelos técnicos municipais como um dos entraves para 

a produção de casas populares, já que suas exigências encareciam excessivamente a sua 

construção. Os cortiços eram então apontados como resultado desta inadequação da legislação 

para a demanda da habitação popular, que também vai refletir na inexpressiva produção dos 

Institutos (IAPI, IAPC), Prefeitura  e Fundação da Casa Popular, exemplos de órgãos promotores 

de habitação no período.  

 

Assim como outras cidades do período, a era Vargas e sua Lei do Inquilinato teve uma forte 

influência nas características da produção habitacional em Campinas a partir da década de 1940. 

A lei, que congelava os aluguéis, desestimulou a produção privada de moradias para locação e foi 

a responsável pela então disseminação dos loteamentos periféricos, endereço dos trabalhadores 

urbanos que, de locatários, passaram a ser proprietários (Bonduki, 1998).  
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A valorização imobiliária que seguiu este processo teve como resultado a expulsão de moradores 

da área central da cidade, tendo provavelmente algum impacto na redução do número de cortiços.  

Segundo Camargo (2010), o principal desafio para a mensuração do número de cortiços na 

cidade de Campinas e sua população se deve à imprecisão quanto ao termo, que engloba desde 

residências unifamiliares subdivididas para abrigar várias famílias a hotéis abandonados que 

possuem características de habitação coletiva. A pesquisa da autora comprova a existência de 

famílias vivendo em condições precárias na área central de Campinas, ainda que o déficit 

habitacional maior esteja relacionado aos assentamentos periféricos, sendo três tipologias 

identificadas: cortiços, pensão/hotel e invasão. 

 

A pesquisa abrangeu o perímetro delimitado pela Av. Aquidaban, R. irmã Serafina, Av. Anchieta, 

Rua Guilherme da Silva, Av. Júlio de Mesquita, R. Olavo Bilac, Rua Carlos Guimarães, Av. 

Orozimbo Maia, R. Jorge Krug, Av. Barão de Itapura, R. Dr. Ricardo, R. Lidgerwood e Av. dos 

Expedicionários, que foram subdivididos em 6 subáreas, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 8.5.1 

Subáreas da pesquisa de campo para levantamento da habitação precária na área central 

de Campinas  

 
Fonte: CAMARGO, 2010. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��	 

 

A pesquisa levantou o total de edificações na área central que se enquadram nas categorias de 

“habitação coletiva” (cortiços, pensões e hotéis populares informais, edifícios invadidos), “hotel” 

regular com uso predominante de moradia popular e “edificações vazias ou degradadas”. 

Levantou ainda os estacionamentos na região, que indicam um uso ineficiente do terreno em que 

estão implantados e poderiam suportar o uso de moradia para a demanda da área central. Um 

resumo destes dados está apresentado na tabela a seguir: 

 

Tabela 8.5.1 

Subáreas do centro de Campinas e ocorrência de habi tações coletivas precárias, 

edificações vazias, hotéis populares e estacionamen tos 

 
Fonte: elaborado pela Demacamp a partir de dados de Camargo, 2010. 

 

Após este levantamento inicial, a pesquisa aprofundou o estudo das condições de habitabilidade 

dos imóveis relacionados como “habitação coletiva” quanto à tipologia (casa, correr de quartos, 

hotel degradado, pensão, entre outras) e condições físicas do imóvel. A partir dos dados e do 

mapeamento apresentado por Camargo (2010), foi possível localizar e atribuir endereço para cada 

uma das edificações apontadas como habitação coletiva. Estes dados estão apresentados no 

Anexo I. 

 

Da leitura deste trabalho, é possível concluir que os cortiços na cidade de Campinas ainda 

existem e seus moradores vivem em péssimas condições de habitabilidade, em edificações 

superlotadas, com unidades sanitárias compartilhadas e sujeitas a alto grau de degradação. 

Muitos destes imóveis pertencem a empresas, ligadas, por exemplo, ao ramo imobiliário, e que se 

beneficiam da ausência de políticas específicas para habitação na área central bem como da 

aplicação de penalidades aos proprietários de imóveis degradados. Intermediários atuam no 

Subárea Perímetro Habitação 
coletiva

Edificação vazia 
ou degradada

Hotel Estaciona-
mentos

A1 R. Orozimbo Maia (à noroeste)/ Av. Anchieta (à leste)/ Av. 
Dr.Moraes Sales (ao sul)/ Av. Senador Saraiva (à oeste)  

A2 Av.Barão de Itapura/ R.Saldanha Marinho (ao norte)/ Av. Senador 
Saraiva (à leste)/ Est.Ferroviária Paulista/ R.Dr.ricardo (à oeste)

83 40 36 57

A3 R. Jorge Krug (norte)/ Av.Orozimbo Maia(à leste)/ R.Saldanha 
Marinho(ao sul)/ Av. Barão de Itapura (à oeste)

19 17 3 41

A4 Av.Moraes Sales (ao norte)/ R.Irmã Serafina (à leste)/ 
Av.Aquidaban (ao sul)/ Av.Senador Saraiva(à oeste)

24 36 3 96

A5 R. Francisco Teodoro (ao norte)/ Av. João Jorge (à leste)/ Av. 
Nestor Castanheira/ R. Prudente de Moraes/ R. Eng. Pereira 
Rebouças (ao sul)/ R. Antônio Manoel (à oeste)

143 25 2

8
A6 Av. Brasil (à nordeste)/ Av. Barão de Itapura (à sudeste)/ R. 

Cândido Gomide (à sudoeste)/ R. Camargo Pires (à noroeste)
46 0 0 0

TOTAL 315 118 44 202
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negócio, preservando o proprietário de negociar junto aos moradores. Notam-se também o uso de 

edificações de valor arquitetônico e histórico, bem como antigas vilas operárias que se tornaram 

pensões populares.  

 

A autora destaca a presença de crianças nestes ambientes e que, quando moradoras das 

pensões e hotéis, mudam de escola e creche com freqüência. Dado o caráter transitório de sua 

moradia, não figuram em cadastros municipais das redes de educação e saúde e são, segundo 

uma assistente social que atua junto a estas famílias, “escondidas” pelas famílias (Camargo, 

2010, p.122).  

 

Apesar da presença ostensiva e marcante de cortiços na região central de Campinas, a autora 

questiona a ausência de política específica para este seguimento na cidade, que configura uma 

demanda por habitação popular na área central. De sua pesquisa qualitativa, Camargo conclui 

que os moradores de cortiços e assemelhados vivem em Campinas há mais de 10 anos e uma 

parte considerável veio para a área central para estar mais próximo dos locais de trabalho e 

geração de renda. Muitos moradores vivem da reciclagem e já viveram em favelas e loteamentos 

periféricos, porém, atualmente, acreditam ser compensador viver na área central, à despeito do 

alto valor dos aluguéis (em torno de R$450,00 nos cortiços ou R$15,00 por dia, valor negociado 

nas pensões e hotéis). 

 

 

8.6 Ações em Andamento em Assentamentos Precários 

 

8.6.1 Governo Municipal 

 

A Secretaria Municipal de Habitação  – SEHAB , no âmbito de suas atribuições, vem 

desenvolvendo, isoladamente, ou em conjunto com outras secretarias ou através de convênios, as 

seguintes ações, detalhadas adiante:  

 

a) Contenção de ocupações, parcelamento clandestino e danos ambientais;  

b) Remoção de famílias das áreas de risco;  

c) Concessão de bolsa auxílio moradia;  

d) Concessão de financiamento para construção, reforma ou ampliação;  

e) Assistência técnica às famílias de baixa renda;  
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f) Assistência jurídica às comunidades e grupos sociais menos favorecidos; e 

g) Regularização Fundiária. 

 

a) Contenção de ocupações, parcelamento clandestino  e danos ambientais 

Através do Decreto 16.920/2010 foi criado o Grupo de Contenção de Ocupações, 

Parcelamentos Clandestinos e Danos Ambientais. Tal Grupo, que conta com 

representantes do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Urbanismo – 

SEMURB, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SMSP e da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente – SMMA, é coordenado por representante da SEHAB, e tem 

como objetivo coibir novas ocupações e a implantação de parcelamentos clandestinos e 

zelar pelo crescimento ordenado do Município.  

Segundo dados disponíveis no site oficial do Município, em 2010 o Grupo conseguiu 

evitar a consolidação de 70 ocupações.  

 

b) Remoção de famílias de áreas de risco 

A remoção de famílias de áreas impróprias ou de risco dá mediante os seguintes 

procedimentos:  

 

i. no âmbito do Programa de Regularização Fundiária que, ao elaborar o diagnóstico 

dos assentamentos precários, define os trechos considerados  impróprios e de risco;  

ii. no âmbito das ações da Defesa Civil que, ao constatar a precariedade de um imóvel 

ou a existência de risco de algum local, promove a interdição, impondo a remoção 

das famílias,  à exemplo do que acontece na  Operação Verão.   

 

Nesses casos, a SEHAB promove o cadastramento das famílias moradoras das áreas de 

risco e, para fins de atendimento, faz o enquadramento em algum programa.  

 

A efetiva remoção das famílias, demolição das unidades e recuperação da área é feita 

em conjunto com outras secretarias. Nos últimos anos foram realizadas mais de 1.500 

remoções, dentre elas, destaca-se: NR. Pirelli (implantado sobre o lixão), NR. Recanto 

da Fortuna, NR Jardim Paraíso de Viracopos, NR. Beco Mokarzel II, NR Jardim 

Conceição (em execução), NR. Campo Belo (em execução), NR Campituba (em 

execução), NR Nogueira (em execução), NR. Parque São Quirino, NR Shangai – parte 2, 

edifício Quebec e trechos dos Núcleos: Francisco Amaral, Campina Grande, favela do 
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Vida Nova, Vila Francisca, Florence II, Jd. Ouro Verde, Jd. Novo Maracanã, Shallon III, 

Jardim Santa Eudóxia, Jd. Tamoio, Jd. Paranapanema, entre outros.  

As famílias que tiveram seus imóveis demolidos foram atendidas por algum tipo de 

programa.  

 

c) Concessão de bolsa auxílio moradia 

Nos casos de urgência, em que não é possível aguardar a disponibilidade de unidade 

habitacional para reassentamento da família, o Município se utiliza do Programa Auxílio 

Moradia, conforme estabelecido pela Lei 13.197/07, que serve para subsidiar, 

temporariamente, a locação de imóveis.  

 

O Programa atualmente estabelece o pagamento mensal de uma ajuda de custo no valor 

de R$ 371,0068 durante 12 meses, podendo ser renovado e reajustado por mais 12. 

Nesse período, a Prefeitura  se compromete a encaminhar a família para um 

empreendimento habitacional desenvolvido pelo poder público. Estas famílias possuem 

também prioridade no atendimento do Programa Federal Minha Casa, Minha Vida, em 

grande escala de produção em Campinas.  

 

Os valores investidos no Programa Auxílio-Moradia entre os anos 2007 e 2011 são os 

seguintes: 

 

Tabela 8.6.1.1 

Auxílios-moradia concedidos – 2007 a 2011 

Ano Nº de beneficiários Valores (R$) 

2007 24 40.320,00 

2008 102 270.940,00 

2009 162 513.263,40 

2010 660 2.662.946,40 

2011 480 1.339.020,70 

TOTAL 1428 4.826.490,50 
 Fonte: ATG/Secretaria de Habitação, março 2011. 

 
 

                                                 
 
 
68O valor de R$ 371,00 da bolsa Auxílio-Moradia refere-se ao valor vigente em 2011. O último valor vigente antes deste 
período era de R$ 350,00; algumas famílias ainda estão recebendo este valor para auxílio, pois ainda não renovaram o 
contrato com o Programa. 
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d) Concessão de financiamento para construção, refo rma ou ampliação 

Com o objetivo de atuar na melhoria das condições construtivas, a SEHAB, através do 

Fundo de Apoio à População de Sub-Habitação Urbana – FUNDAP, financia recursos 

para construção, reforma ou ampliação. Essa ação conta com assessoria técnica dos 

engenheiros da SEHAB, entretanto, vale destacar que a Secretaria possui uma equipe 

pequena de arquitetos e engenheiros que, em muitos casos, acaba não elaborando 

projetos.  

 

Tabela 8.6.1.2 

Empréstimos concedidos com recursos do FUNDAP – 200 6 a 2010 

Ano Nº famílias beneficiadas Valores (R$) 

2006 264 1.491.755,49 

2007 166 1.148.556,82 

2008 343 3.722.391,18 

2009 130 1.280.754,04 

2010 85 909.744,18 

TOTAL 903 8.553.201,71 
Fonte: Secretaria de Habitação, abril 2011. 

 

e) Assistência Técnica às famílias de baixa renda 

Visando a implantação do Programa de Moradia Econômica – PROMORE, o Município 

firmou convênio com o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo – Delegacia 

Regional de Campinas.  

 

O programa permite a assessoria técnica para a construção de moradia com área de até 

70 m²; a reforma cujo acréscimo não exceda a 30 m²;  ou a regularização de obras já 

construídas. A SEHAB ou a COHAB realiza e aprova a inscrição do interessado, que é 

direcionado para o Sindicato, responsável por viabilizar a contratação de um engenheiro  

para o serviço de assistência técnica. A Prefeitura  isenta o projeto de taxas e/ou 

emolumentos, desde a aprovação até a expedição do Certificado de Conclusão de Obra 

(‘habite-se’’), e também a cobrança de taxa de verificação de alinhamento e placa 

numérica. Os critérios de seleção do programa são: possuir renda familiar mensal de até 

cinco salários mínimos; não possuir moradia própria, nem ser compromissário/comprador 

de imóvel residencial; possuir terreno urbano, com título dominial ou ser compromissário/ 
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comprador deste; e residir no Município há mais de um ano. Porém, cabe observar que 

nos últimos três anos não houve nenhum atendimento por parte do PROMORE69. 

 

f) Assistência Jurídica às comunidades e grupos soc iais menos favorecidos: 

De acordo com as disposições do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) e a fim 

de prestar assistência jurídica às comunidades e grupos sociais menos favorecidos nas 

questões ligadas à defesa da moradia e sua integral regularização fundiária e 

urbanística, o Município firmou Protocolo de Intenções com a Ordem dos Advogados do 

Brasil – Subsecção Campinas, através do qual a PMC  fornece  elementos técnicos 

necessários à instrução de ações judiciais. 

 

g) Regularização Fundiária: 

O processo de regularização é realizado em três etapas: uma fase preliminar, uma fase 

intermediária e uma fase definitiva. A fase preliminar conta com a elaboração de um 

diagnóstico técnico, social e jurídico do núcleo a ser regularizado e que consiste: 

 

� No levantamento planialtimétrico e cadastral; 

� Em visitas de reconhecimento e levantamentos fotográficos do assentamento;  

� Na caracterização técnica da área e do entorno, assim como no levantamento das 

restrições incidentes, no mapeamento geoambiental e no estudo da mancha de 

inundação da área objeto da regularização; 

� No cadastramento socioeconômico das famílias; 

� Na caracterização e no histórico social da área; e 

� No levantamento de elementos registrários e de ações judiciais, bem como no 

levantamento de eventuais ônus, débitos e demais restrições incidentes sobre a área. 

 

Já a fase intermediária contempla a elaboração de projetos urbanísticos; a elaboração e 

aprovação de projetos de intervenção e de obras de erradicação de riscos; a execução das obras 

de intervenção (remoções, erradicação e recuperação de áreas degradadas); e a desafetação de 

áreas públicas – quando for o caso. A fase definitiva, por sua vez, consiste na elaboração do 

                                                 
 
 
69Não houve beneficiários nos anos 2008, 2009 e 2010. Já nos anos 2005, 2006 e 2007 o número de atendimentos foi 
06, 03 e 08, respectivamente. 
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projeto definitivo (plantas e memoriais); na aprovação do projeto definitivo; no registro no Cartório 

de Registro de Imóveis e, por último, na concessão de títulos.  

 

Nesta inserção, destaca-se a contratação da Companhia de Habitação Popular – COHAB 

Campinas para a elaboração de diagnósticos e de projetos de regularização de 86 núcleos 

residenciais. Foram regularizados, desde 2003, apenas 15 núcleos habitacionais a partir deste 

contrato. A regularização dos demais núcleos não foi totalmente viabilizada e depende ainda de 

uma prévia execução de obras de médio ou grande porte, assim como também de algumas 

remoções de unidades habitacionais que atualmente se encontram em áreas impróprias ou com 

algum grau de risco. Em alguns casos foi diagnosticada a inviabilidade da regularização e, para 

estas situações, haverá ainda uma ação para reassentamento de famílias em áreas próprias para 

habitação.  

 

Além das áreas objeto do contrato SEHAB-COHAB, a Secretaria promoveu a regularização de 

mais quatro loteamentos: dois em 2004 (Eldorado dos Carajás e Parque Shallon); um em 2007 

(Jardim Rosália); e um em 2010 (Conjunto Habitacional Campinas E – Núcleo Residencial 

Edivaldo Antônio Orsi/ CDHU).  

 

No processo de regularização urbanística, a participação da Sociedade de Abastecimento de 

Água e Saneamento S/A – SANASA e da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, e também 

das secretarias municipais de Infraestrutura e de Meio Ambiente é de fundamental importância 

para garantir a implementação de obras de infraestrutura e viabilizar a melhoria das condições de 

habitabilidade e salubridade dos assentamentos. 

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura –  SEINFRA, no âmbito de suas atribuições, vem 

atuando em assentamentos precários através de intervenções pontuais relacionadas a obras de 

pavimentação (de bairros ou de itinerários de linhas de ônibus) e planos comunitários de 

pavimentação asfáltica. Em alguns casos há, por parte desta Secretaria, a execução de obras de 

drenagem e de urbanização, bem focalizadas e geralmente associadas a iniciativas vinculadas a 

grandes projetos, como os que estão em andamento pelo PAC.  

 

A tabela a seguir ilustra os valores e obras que estão em andamento em assentamentos precários 

do município de Campinas, sob vinculação da SEINFRA. 
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Tabela 8.6.1.3 

Empreendimentos em andamento pela SEINFRA em 2011* 

Denominação / Destinação 
Investimento Endereço da Obra Valor Contratado R$ Nível de 

execução física 

Pavimentação do bairro Núcleo Carlos Mariguela / Dic 
V de Março 1.149.179,86 83% 

Pavimentação da Av. Nelson 
Ferreira de Sousa Pq. Oziel e Monte Cristo 2.702.954,44 98% 

Pavimentação e drenagem do 
itinerário ônibus 

Pq. Oziel e Monte Cristo 4.725.738,30 91% 

Pavimentação do bairro Jardim Aruanã 296.049,84 43% 
Plano comunitário de Pavimentação 
Asfáltica Parque Cidade de Campinas 922.341,20 94% 

Plano comunitário de pavimentação 
asfáltica  

complementação Parque 
Cidade de Campinas 402.481,25 13% 

Plano comunitário de pavimentação 
asfáltica Jardim Lisa 1.043.501,59 93% 

Pavimentação do bairro Jd. Lisa II 459.700,34 60% 
Pavimentação do itinerário de 
ônibus 2.31 Jardim Satélite Iris I 11.241.914,19 61% 

Pavimentação do itinerário de 
ônibus 3.69 Jardim Satélite Iris II 5.111.272,73 89% 

Pavimentação dos bairros Jardim Conceição e Imperial 
Parque 3.785.143,68 93% 

Pavimentação do bairro 
Jardim Nossa Senhora de 
Lourdes 2.252.709,56 97% 

Pavimentação do bairro Parque Vista Alegre 2.365.319,12 96% 
Pavimentação dos acessos ao 
Jardim Maria Rosa Avenida das Amoreiras 2.421.177,94 44% 

Pavimentação do bairro 
Núcleo Carlos Mariguela / DIC 
V de Março 1.149.179,86 83% 

Pavimentação de bairro Jardim Campo Belo I e II 4.587.172,97 85% 
Pavimentação do itinerário de 
ônibus 3.66 

Núcleo Princesa d'Oeste / Jd. 
Rossim 3.360.336,24 81% 

Pavimentação de bairro Jardim Novo Londres 336.178,27 20% 
Plano comunitário de pavimentação 
asfáltica 

Jardim São Domingos - Parte 
II 

1.387.040,16 96% 

Pavimentação do bairro Jardim das Andorinhas 4.054.672,86 97% 
Pavimentação do itinerário de 
ônibus 2.31 

Núcleo princesa d'oeste / Jd. 
Rossim 11.241.914,19 94% 

Pavimentação do itinerário de 
ônibus 3.66 

Jd. Florence II 3.360.336,24 81% 

Drenagem do córrego  Jardim Samambaia / Jardim 
São Pedro 545.056,49 28% 

Pavimentação Jd Paranapanema 780.000,00 _ 
Pavimentação Jd. Itayu 1.380.000,00 _ 
Pavimentação Jd. Monte Líbano 1.000.000,00 _ 
Assentamentos precários / 
urbanização do Ribeirão Anhumas Jardim São Quirino 34.097.023,82 78% 

TOTAL   117.433.209,30   
* Algumas das ações contidas na Tabela estão vinculadas aos projetos em andamento no Município frutos de contratos 

de repasse com o Governo Federal. O Anexo 2 deste relatório traz o detalhamento destes contratos, onde é possível 

verificar todas as intervenções realizadas. 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura, abril 2011. 
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A SANASA , no âmbito de suas atribuições, também atua em assentamentos precários através de 

intervenções relacionadas ao sistema de abastecimento e tratamento de água e esgoto. Além das 

ações que atualmente estão vinculadas às obras executadas com recursos do PAC, as quais 

serão retratadas ainda nesta seção do Relatório, não foi possível obter informações referentes às 

demais intervenções que vem sendo realizadas com recursos próprios da empresa. A ausência 

destas informações se justifica pelo fato das ações serem globais e abordarem mais de uma 

região ou bairro, onde podem estar inseridos diversos assentamentos e também diversos bairros 

ocupados por população que não é de baixa renda. Nesse sentido, não foi possível discriminar, 

dentre as ações em andamento, os recursos e intervenções que estariam atendendo 

especificamente os assentamentos precários do Município.  

 

 

8.6.2 Governo Estadual 

 

No âmbito da regularização fundiária, o Município firmou com o Governo do Estado, através da 

Secretaria Estadual de Habitação, convênio de cooperação técnica objetivando a implementação 

do Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais – Cidade Legal, instituído pelo 

Decreto 52052/07. Através de tal convenio, o Estado oferece orientação e apoio técnico ao 

Município e, no final do processo, expede a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental 

– DECUA do núcleo, documento necessário ao registro do assentamento no Cartório de Registro 

de Imóveis – CRI.  

 

Nenhum parcelamento foi regularizado, até a presente data, através do Programa Cidade Legal. 

No entanto, seis favelas já aprovadas pela SEHAB tiveram suas DECUA's emitidos e 

encaminhadas recentemente ao CRI para registro, conforme tabela a seguir.  
 

 

Tabela 8.6.2.1  

Núcleos residenciais com DECUA's emitidos. 

Região Código 
Denominação 

Núcleo 
Residencial 

N° 
lotes 

N° 
famílias 

Área 
m2 Protocolo Atos de 

Aprovação 

Norte 17-A 
Jardim 
Campineiro IIA - 
Partes 05 e 06 

64 64 8.435,
15 06/10/8.590 CAR 

n°09/06 

Sul 
61 Jardim Icaraí 129 129 22.403

,11 03/10/67.176 CAR 
n°10/08 

84 Santa Rita de 
Cássia 102 102 9.246,

49 04/10/30.691 AR n°05/09 
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Região Código 
Denominação 

Núcleo 
Residencial 

N° 
lotes 

N° 
famílias 

Área 
m2 Protocolo Atos de 

Aprovação 

Leste 
06-B Parque São 

Quirino 46 46 6.226,
16 24.185/96 AR n°01/06 

10 Jardim Novo 
Horizonte 52 52 7.581,

08 04/10/27.396 AR n°03/07 

Sudoeste 81 Novo Londres I 19 19 3.270,
00 

24.184/96 Decreto 
n°14.457/03 

 Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, junho 2011. 

 

No que se refere à provisão habitacional, foi celebrado entre Município e Governo do Estado, 

através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, Termo de 

Cooperação que objetiva o reassentamento de parte das famílias moradoras das áreas de risco 

do Córrego Quilombo (PAC Quilombo). Pelo mencionado acordo, a CDHU se compromete a doar 

ao Município parta da área denominada Área 01 para construção de 96 unidades habitacionais 

com recursos do Governo Federal. Na área remanescente da Área A1, a CDHU se compromete a 

desenvolver projeto habitacional, com aproximadamente 800 UHs,  para atendimento da demanda 

da região. Além desse empreendimento, estão previstos os empreendimentos Campinas Q e 

Campinas R, com, respectivamente, 120 e 200 unidades habitacionais. 

 

 

8.6.3  Governo Federal 

 

Atualmente há grandes intervenções em andamento no município de Campinas, com recursos do 

Governo Federal e com contrapartidas do Município. Trata-se de projetos integrados entre as 

diversas secretarias que visam a requalificação urbana de uma determinada região, com a 

remoção de famílias de áreas de risco, construção de unidades habitacionais para 

reassentamento, implantação de obras de macrodrenagem, execução de obras de infraestrutura, 

instalação de equipamentos urbanos e comunitários, recuperação ambiental, regularização de 

assentamentos, entre outros.   

 

São cinco contratos firmados com estas características e um projeto70 cuja primeira etapa já foi 

aprovada pelo Governo Federal, com previsão de início ainda na atual gestão municipal (Carta 

Consulta nº 1878.4.1106/2010).  

                                                 
 
 
70 Projeto denominado Parque Linear Vilas de Taubaté que prevê a implantação de obras de retificação e 
canalização do Córrego Taubaté, com revestimento em gabiões para estabilização da calha e aumento a 
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Os projetos que possuem contratos de repasse formalizados serão descritos a seguir. É 

importante salientar que esses contratos firmados com o Governo Federal abrangem diversas 

regiões e envolvem diversos órgãos e secretarias municipais. Em alguns casos, uma mesma 

região é atendida por mais de um contrato. Sendo assim, para facilitar a leitura das ações em 

andamento, as descrições que seguem estão distribuídas por contrato, ou seja, por projeto de 

intervenção.  

 

A Tabela apresentada a seguir segue essa mesma linha de raciocínio e apresenta os recursos 

aplicados nas diversas ações envolvidas, por projeto de intervenção. No entanto, vale salientar 

que as ações que foram destacadas por projeto e seus re spectivos recursos são ações 

voltadas especificamente à questão da habitação  – como construção de unidades, 

regularização fundiária, urbanização, trabalho técnico social, saneamento, entre outras afins. Os 

recursos e ações contidas nos contratos firmados que se associam a outras políticas públicas e 

que visam a requalificação urbana de uma determinada região – como construção de centros de 

saúde, escolas, centros profissionalizantes, estações de transferência e terminais de ônibus, etc – 

estão incluídas nos quadros de composição dos investimentos de cada contrato, detalhados no 

Anexo 2 deste Relatório. 

 

Observa-se que grande parte do montante destes projetos envolve obras de infraestrutura e 

macrodrenagem de porte, sendo o recurso para provisão habitacional insuficiente p ara 

equacionar a demanda de remanejamento e reassentame nto apurada para as referidas 

áreas, como é possível confirmar consultando as fic has informativas dos assentamentos 

precários (e seus agrupamentos) no Anexo Técnico do Plano Municipal de Habitação. 

 

1) Contrato de Repasse OGU-FNHIS nº 192.954-73 de 2 006 

� Local da intervenção: Região do Aeroporto Internacional de Viracopos; 

 

                                                                                                                                                                  
 
 
capacidade de vazão; a implantação de sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
bem como a execução de sistema de macro e microdrenagem; a execução de obras complementares e de 
pavimentação, a implantação de iluminação pública e domiciliar; aremoção de famílias de áreas de risco e a 
construção de unidades habitacionais para reassentamento destas famílias, com entrega de títulos aos 
beneficiários; a urbanização dos Núcleos passíveis de regularização, com o registro dos parcelamentos e 
outorga de títulos aos moradores; a recuperação ambiental das áreas degradadas e das APP's, assim como 
a implantação de parque e projeto paisagístico; a implantação de equipamentos comunitários (sistemas de 
lazer); e a execução de trabalhos sociais que visem melhorar as condições de habitabilidade das famílias. 
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� Este contrato atende aproximadamente 10.000 famílias e envolve a regularização 

urbanística de 17 áreas, com a execução das seguintes intervenções: 

� Sistema de abastecimento de água;    

� Sistema de esgotamento sanitário; 

� Pavimentação e drenagem do itinerário de ônibus;  

� Desapropriação de área para construção de 313 unidades habitacionais para 

atendimento de remoções realizadas nos Núcleos Residenciais Campo Belo e 

Campituba (Jardim Marisa); 

� Construção de equipamentos comunitários; 

� Recuperação ambiental de áreas de preservação permanente (APP); 

� Programa de inclusão social das famílias carentes, englobando atividades de 

trabalho e renda, educação ambiental, educação sanitária, etc.   

 

2) Contratos de Repasse PAC 222.676-56 de 2007  

� Local da intervenção: Jardim Marisa I, Jardim Monte Cristo, Parque Oziel, Gleba B, 

Jardim Fernanda, Vila Palmeiras e Jardim Itaguaçu. 

� Neste contrato estão envolvidas as seguintes ações integradas:     

� Sistema de esgotamento sanitário do Jardim Monte Cristo, Parque Oziel e Gleba 

B; 

� Pavimentação, drenagem e implantação de guias e sarjetas do itinerário dos 

ônibus do Jardim Monte Cristo, Parque Oziel, Gleba B, Jardim Fernanda, Vila 

Palmeiras e Jardim Itaguaçu; 

� Construção de 185 unidades habitacionais no Jardim Marisa e na Gleba B; 

� Regularização Fundiária; e 

� Programa de inclusão social das famílias carentes/trabalho técnico social 

(trabalho e renda, educação ambiental, sanitária etc). 

 

3) Contratos de Repasse PAC 250.480-80 de 2008  

� Local da intervenção: Gleba B e Núcleo Residencial Guaraçaí; 

� Este contrato envolve as seguintes intervenções: 

� Construção de 60 unidades habitacionais no Núcleo Residencial Guaraçaí; 

� Construção de 48 unidades habitacionais no assentamento Gleba B; 

� Construção de equipamento público e comunitário; e    

� Trabalho técnico social de inclusão. 
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4) Contratos de Repasse PAC/OGU 218.820-29 de 2008  

� Local da intervenção: Córrego Anhumas – Núcleos Residenciais Gênesis, 

Guaraçaí, Vila Nogueira e Parque São Quirino; 

� Este contrato envolve as seguintes intervenções: 

� Construção de 210 unidades habitacionais para reassentamento das famílias 

moradoras de áreas impróprias dos Núcleos Residenciais Parque São Quirino, 

Vila Nogueira e Guaraçai; 

� Urbanização e regularização registrária dos Núcleos Residenciais Guaraçai e 

Gênesis;  

� Implantação de saneamento básico e obras de infraestrutura (galerias de águas 

pluviais, pavimentação etc);  

� Construção de centros comunitários, oficinas profissionalizantes, equipamentos 

de lazer (clube, ginásios poliesportivos, ciclovia, etc); 

� Implantação de projeto paisagístico e de recuperação ambiental das áreas 

degradadas e da APP do Ribeirão Anhumas, com contenção e estabilização de 

encostas e taludes, eliminação das erosões e solapamentos, desassoreamento 

do curso d’água;  

� Revitalização da região; e 

� Trabalho de inclusão social e de educação ambiental das famílias moradoras da 

região. 

 

5) Contratos de Repasse PAC 292.892-45 de 2009  

� Local da intervenção: Córrego da Lagoa e Ribeirão Quilombo – Região do 

Aeroporto dos Amarais: 

� Obras de macrodrenagem do Córrego da Lagoa e do Ribeirão Quilombo visando 

a eliminação dos pontos críticos de inundação existentes, beneficiando não só o 

Município de Campinas, como também as cidades vizinhas de Americana, Nova 

Odessa, Sumaré e Hortolândia (piscinões e intervenções nos cursos d’água); 

� Remoção das famílias moradoras das áreas de risco, sujeitas a inundação, 

reassentando-as em empreendimento habitacional de interesse social a ser 

produzido nas proximidades; 

� Urbanização dos Núcleos Jardim Santa Mônica, Jardim São Marcos e Jardim 

Campineiro, reorganizando o espaço urbano e implantando obras de 
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infraestrutura (redes de água e de esgoto, iluminação pública e domiciliar, 

galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação); 

� Regularização registrária das áreas irregulares (núcleos); 

� Recuperação ambiental das áreas de preservação permanente (APP’s); 

� Implantação de sistemas de lazer; 

� Construção de empreendimentos habitacionais para reassentamento de famílias, 

com entrega de títulos aos beneficiários; e 

� Execução de trabalhos sociais que visem melhorar as condições das famílias de 

baixa renda (educação ambiental, sanitária, trabalho e renda etc). 
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Tabela 8.6.3.1 

Ações em andamento em assentamentos precários com r ecursos do Governo Federal* (específicas de habitaç ão) 

Contrato  Ação/Intervenção Local da Intervenção Repasse R$ Contrapartida R$ Total R$ 

OGU/FNHIS 192.954-
73/2006 (VIP Viracopos) 

Desapropriação   0,00 1.150.830,00 1.150.830,00 

Construção de 313 unidades habitacionais  Jardim Marisa 4.247.097,96 4.159.129,38 8.406.227,34 

Implantação de infraestrutura  557.704,82 349.075,20 906.780,02 

Trabalho técnico social 
 

0,00 132.139,88 132.139,88 

Recuperação ambiental  470.558,08 125.044,92 595.603,00 

Saneamento  4.474.639,14 1.473.770,53 5.948.409,67 

Registro  0,00 144.417,00 144.417,00 

TOTAL   9.750.000,00 7.534.406,91 17.284.406,91 
PAC 222.676-56/2007  
(Região de Viracopos) 

Esgotamento sanitário Região Parque Oziel 9.466.931,11 1.527.539,16 10.994.470,27 

Pavimentação e drenagem do itinerário de ônibus Parque Oziel e Jardim Monte Cristo 3.972.703,86 572.757,89 4.545.461,75 

Sistema de esgotamento sanitário e ETE Nova 
América  25.355.874,77 3.897.716,84 29.253.591,61 

Pavimentação e drenagem do itinerário de ônibus Vila Palmeiras e Jardim Itaguaçu 4.365.480,64 841.621,03 5.207.101,67 

Construção de 185 unidades habitacionais  Jardim Marisa e Gleba B 4.255.000,00 4.018.370,79 8.273.370,79 

Pavimentação de itinerário de ônibus Jardim Fernanda 3.906.096,96 0,00 3.906.096,96 

Pavimentação de itinerário de ônibus Parque Oziel, Jardim Monte Cristo e 
Gleba B 3.119.382,53 0,00 3.119.382,53 

Regularização Fundiária 
 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

Trabalho técnico social  1.131.216,23 334.117,32 1.465.333,55 

TOTAL   56.572.686,10 11.192.123,03 67.764.809,13 
PAC 250.480-80/2008 Construção de 60 unidades habitacionais Núcleo Residencial Guaraçaí 1.124.159,40 1.789.786,18 2.913.945,58 

Construção de 48 unidades habitacionais Gleba B 899.604,55 1.099.975,45 1.999.580,00 

Trabalho técnico social Núcleo Residencial Guaraçaí 117.735,94 0,00 117.735,94 

Trabalho técnico social Gleba B 82.033,00 0,00 82.033,00 
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Contrato  Ação/Intervenção Local da Intervenção Repasse R$ Contrapartida R$ Total R$ 

Equipamento público comunitário  231.743,11 0,00 231.743,11 

TOTAL   2.455.276,00 2.889.761,63 5.345.037,63 
PAC/OGU 218.820-
29/2008 (Anhumas) 

Rede de drenagem 
Núcleo Residencial Gênesis 

759.200,38 189.800,10 949.000,48 

Estação elevatória/coletor tronco 7.777.104,32 795.343,82 8.572.448,14 

Construção de casas e implantação de redes de 
água, esgoto, drenagem e pavimentação 

Núcleo Residencial Guaraçaí 
697.669,94 452.033,26 1.149.703,20 

Construção de 16 unidades para Alojamento 
provisório em madeira 

0,00 104.514,43 104.514,43 

Construção de casas e implantação de redes de 
água, esgoto, drenagem e pavimentação 

Vila Parque Anhumas 1 

1.513.968,27 1.264.854,32 2.778.822,59 

Construção de 16 unidades para Alojamento 
provisório em madeira 0,00 104.514,43 104.514,43 

Construção de 18 unidades para Alojamento 
provisório em madeira 

0,00 117.500,70 117.500,70 

Construção de casas e implantação de redes de 
água, esgoto, drenagem e pavimentação Vila Parque Anhumas 2 1.842.605,09 1.609.698,99 3.452.304,08 

Urbanização  7.121.689,00 374.825,73 7.496.514,73 

Rede de esgoto Rua Moscou 287.889,71 29.441,72 317.331,43 

Regularização fundiária  320.000,00 80.000,00 400.000,00 

Trabalho técnico social  618.480,60 154.620,15 773.100,75 

TOTAL   20.938.607,31 5.277.147,65 26.215.754,96 
PAC 292.892-45/2009 
(Quilombo) 

Regularização fundiária 

Região do Aeroporto dos Amarias 

47.500,00 2.500,00 50.000,00 

Produção/Aquisição de 96 unidades habitacionais 
na área de intervenção 2.644.068,44 1.007.325,57 3.651.394,01 

Ações de recuperação e melhoria de 776 
unidades habitacionais 7.765.697,32 55.367,06 7.821.064,38 

Abastecimento de água 
Jardim Santa Mônica, Jardim São 
Marcos e Jardim Campineiro 

93.934,27 35.786,66 129.720,93 

Esgotamento sanitário 102.137,52 38.911,91 141.049,43 

Estação elevatório de esgoto 248.863,51 94.810,93 343.674,44 
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Contrato  Ação/Intervenção Local da Intervenção Repasse R$ Contrapartida R$ Total R$ 

Pavimentação e obras viárias 790.172,23 249.110,29 1.039.282,52 

Drenagem pluvial 
511.057,75 19.039,66 530097,41 

2.349.713,41 26.593,98 2.376.307,39 

Recuperação ambiental 
Região do Aeroporto dos Amarias 

1.232.738,53 13.952,09 1.246.690,62 

Trabalho técnico social 892.477,25 46.972,49 939.449,74 

TOTAL 
 

16.678.360,23 1.590.370,64 18.268.730,87 

 

 
TOTAL INVESTIMENTOS 96.644.929,64 28.483.809,86 134.878.739,50 

* Obs.:  As ações destacadas por projeto e seus respectivos recursos são ações voltadas especificamente à questão da habitação. No detalhamento completo de 
cada contrato constante no Anexo 2 deste Relatório, poderão ser consultados os recursos e ações globais contidas nestes projetos.  
Fonte: Elaborado pela Consultoria em agosto de 2011,  a partir de informações fornecidas pela SEINFRA e SEHAB em outubro de 2010. 
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Vale também apresentar, embora não haja recursos investidos diretamente pelo governo 

municipal, a produção habitacional que vem sendo viabilizada através do Programa Federal Minha 

Casa, Minha Vida tanto para as faixas de renda de 3 a 6 salários mínimos, quanto para a 

população sem renda até 3 salários mínimos. A produção vem sendo executada pela iniciativa 

privada, sem nenhum recurso do poder público, o qual é responsável apenas pela aprovação dos 

empreendimentos. No caso dos empreendimentos voltados a população com renda entre 0 e 3 

salários mínimos, o Município, especialmente através da SANASA, tem contribuído com algum 

tipo de intervenção. Os empreendimentos já aprovados e em andamento no município estão 

relacionados na tabela a seguir.  

 

Tabela 8.6.3.2 

Empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida em Campinas 

Construtora Número de unidades 
habitacionais  

Número de 
empreendimentos  

Faixa de renda 
atendida  

Goldfarb Incorporações e Construções 
Ltda  3.526 7 Ambas 

Bairro Novo Empreendimentos 
Imobiliários S/A 2.380 1 0 a 3 

MRV Engenharia e Participações 2.026 7 3 a 6 

HM Engenharia e Construções S/A  1.589 5 Ambas 

Haus Construtora Ltda 402 1 0 a 3 

Engelux Construtora Ltda  262 1 3 a 6 

Mestra Engenharia Ltda  252 2 3 a 6 

Cooperativa Habitacional de Araras 110 1 0 a 3 

Duma Serviços de Engenharia Ltda  64 1 3 a 6 

TOTAL 10.611 26  
Fonte: Elaborado pela Consultoria a partir de informações fornecidas pela SEMURB, outubro de 2010. 
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Figura 8.6.3.3 

Mapa de localização dos empreendimentos viabilizado s com recursos do Governo Federal 

 

 Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

9. Necessidades Habitacionais 

 

9.1 Conceito de Necessidades Habitacionais 

 

O conceito de necessidades habitacionais no Brasil vem sendo elaborado com maior 

sistematicidade e aprofundamento desde o começo da década de 1990, sob coordenação do 

Governo Federal e desenvolvimento pela Fundação João Pinheiro.  Atualmente, nos estudos 

estatísticos em nível federal, o conceito das necessidades habitacionais engloba três aspectos 

metodológicos, quais sejam o déficit habitacional, a inadequação de moradias e a demanda futura 

por moradia. Esses três aspectos das necessidades habitacionais podem assim ser 

caracterizados: 
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A metodologia de cálculo das necessidades habitacionais, desenvolvida e 

aprimorada pela Fundação João Pinheiro, englobando o déficit habitacional, que 

demanda incremento e reposição do estoque de moradias, e o conjunto de 

domicílios em situações inadequadas, que demanda ações de melhorias do 

ponto de vista urbanístico e da regularização fundiária sem precisar produzir 

unidades novas, significa uma mudança da base conceitual sobre como 

enfrentar o problema da habitação de interesse social. (...) Complementando a 

análise, tem-se ainda a demanda demográfica, que dimensiona as moradias a 

serem acrescentadas ao estoque habitacional a fim de acomodar o crescimento 

populacional projetado em determinado período. Essa estimativa das 

necessidades de incremento do estoque de moradias, não considera o déficit 

habitacional acumulado nem a inadequação de parcela do estoque existente. 

(CARDOSO e ARAÚJO, 2009: 87; grifo nosso). 

 

O déficit habitacional engloba tanto os domicílios que devem ser repostos, ou seja, aqueles sem 

condições de habitabilidade pela precariedade da construção ou pelo desgaste da estrutura física, 

quanto os domicílios que precisam ser incrementados ao estoque, ou seja, aqueles com co-

habitação familiar ou locais de moradia destinados para fins não residenciais. 

 

O déficit por reposição de estoque  é composto pelas seguintes variáveis: 

 

Domicílios rústicos : “não apresentam paredes de alvenaria ou madeira 

aparelhada, o que resulta em desconforto para seus moradores e risco de 

contaminação por doenças e devem, portanto, ser repostos”. 

Depreciação dos domicílios : “está relacionada ao pressuposto de que há um 

limite para a vida útil de um imóvel. Para o cálculo desse componente do déficit 

tomou-se inicialmente 50 anos de construção como o limite para a necessidade 

de reposição do estoque. Em seguida, aplicou-se um percentual sobre o 

montante de imóveis residenciais construídos até 1950, devido às suposições de 

que parcela desconhecida desse estoque possa ter sido alvo de manutenção e 

reformas, mantendo assim suas condições de uso, e que outra parcela tenha 

assumido usos não-residenciais ou sido substituídas por novas edificações” 

(FJP, 2004: 07). 
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O déficit por incremento do estoque  é composto pelas seguintes variáveis (FJP, 2004: 07 e 08): 

 

Domicílios improvisados : “engloba todos os locais destinados a fins não-

residenciais que sirvam de moradia, o que indica claramente a carência de 

novas unidades domiciliares”. 

 

Coabitação familiar 71: “compreende a soma das famílias conviventes 

secundárias que vivem junto a outra família em um mesmo domicílio e das que 

vivem em cômodos cedidos ou alugados. As famílias conviventes secundárias 

são constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência e que residem em um mesmo 

domicílio com outra família, denominada principal. O responsável pela família 

principal é também o responsável pelo domicílio. As famílias residentes em 

cômodos – cedidos ou alugados – foram incluídas no déficit habitacional porque 

esse tipo de moradia mascara situação real de coabitação em domicílios 

formalmente distintos”. 

 

Ônus excessivo com aluguel : “corresponde ao número de famílias urbanas, 

com renda familiar de até três salários mínimos, que moram em casa ou 

apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que despendem mais de 30% de 

sua renda com aluguel”. (FJP, 2004: 07 e 08) 

 

A inadequação de domicílios  refere-se àqueles domicílios que não têm condição de 

habitabilidade para seus ocupantes, o que não implica na necessidade de construção de novas 

moradias. Devido às especificidades da metodologia de cálculo, somente é possível a estimativa 

da inadequação de moradias para a área urbana. Diferentemente dos componentes do déficit 

habitacional, não é possível somar os componentes da inadequação, pois não são mutuamente 

exclusivos. 

 

Os componentes da inadequação de moradias  são os seguintes: 

 

                                                 
 
 
71 Mudanças recentes na metodologia de cálculo do déficit tem incorporado questões sobre os motivos da convivência 
familiar para caracterizá-la ou não como demanda para uma nova unidade habitacional. 
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Domicílios com carência de infra-estrutura : “todos aqueles que não 

dispunham de ao menos um dos seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, 

rede geral de abastecimento de água com canalização interna, rede geral de 

esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo”. 

 

Adensamento excessivo : “ocorre quando o domicílio apresenta um número 

médio de moradores superior a três por dormitório. O número de dormitórios 

corresponde ao total de cômodos que, em caráter permanente, serviam de 

dormitório para os moradores do domicílio. Incluem-se aí os que assim são 

utilizados em função de inexistir acomodação adequada a essa finalidade. Para 

o cálculo do indicador foram considerados somente os membros da família 

principal, uma vez que as famílias secundárias foram incorporadas ao déficit 

habitacional”. 

 

Inadequação fundiária : “refere-se aos casos em que pelo menos um dos 

moradores do domicílio tem a propriedade da moradia, mas não possui total ou 

parcialmente, o terreno ou a fração ideal de terreno (no caso de apartamento) 

em que aquela se localiza”. 

 

Inexistência de unidade sanitária domiciliar exclus iva : “define o domicílio que 

não dispunha de banheiro ou sanitário de uso exclusivo do domicílio” (FJP, 

2004: 08). 

 

Para o cálculo do déficit habitacional nos municípios, a única fonte de dados estatísticos 

disponível são os Censos Demográficos, aplicados a cada dez anos. O último Censo com dados 

processados e disponíveis para elaboração dos dados do déficit habitacional é o Censo 

Demográfico 2000.  

 

Para o cálculo do déficit habitacional e da inadequação para o nível municipal, houve algumas 

limitações estatística para utilização dos dados disponíveis no Censo 2000. Assim, para o nível 

municipal, a Fundação João Pinheiro calcula o que denominou como déficit habitacional básico , 

dado que alguns componentes do déficit e da inadequação não foram passíveis de cálculo. O 

quadro abaixo resume os componentes do déficit e da inadequação que estão disponíveis para o 

Brasil, Unidades da Federação, Municípios e Microrregiões: 
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Quadro 9.1.1 

Comparação entre a metodologia de cálculo do défici t e da inadequação dos domicílios 

para as unidades da federação e municípios 

Brasil e Unidades da Federação  Municípios e Microrregiões  
Déficit Habitacional 

• Componentes: 
⇒ Reposição do estoque 
      − Domicílios rústicos 
      − Depreciação 
⇒ Incremento do estoque 
      − Domicílios improvisados 
      − Coabitação familiar 
      − Famílias conviventes secundárias 
      − Cômodos alugados e cedidos 
         (coabitação disfarçada) 
      − Ônus excessivo com aluguel 

• Componentes: 
⇒ Reposição do estoque 
      − Domicílios rústicos (estimativa) 
 
⇒ Incremento do estoque 
      − Domicílios improvisados 
      − Coabitação familiar 
      − Famílias conviventes secundárias 
      − Cômodos próprios, alugados e cedidos 
(coabitação disfarçada) 

• Apenas o componente Depreciação não pode 
ser calculado por faixas de renda 

• Somente o componente Incremento do 
estoque pode ser calculado por faixas de renda 

• Cálculo para áreas: 
− urbana 
− rural 

• Cálculo para áreas: 
− urbana 
− aglomerado rural de extensão urbana 
− restante da área rural 

Inadequação dos Domicílios 
• Componentes: 
− Densidade excessiva de moradores por 
dormitório 
− Carência de serviços de infra-estrutura 
(energia elétrica, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo) 
− Inadequação fundiária urbana 
− Inadequação em função da depreciação 
− Inexistência de unidade sanitária domiciliar 
exclusiva  
(antiga unidade sanitária domiciliar interna) 

• Componentes: 
− Densidade excessiva de moradores por 
dormitório 
− Carência de serviços de infra-estrutura 
(energia elétrica, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo) 
− Inadequação fundiária urbana 
− Inexistência de unidade sanitária domiciliar 
exclusiva  
(antiga unidade sanitária domiciliar interna) 

• Apenas o componente Inadequação em 
função da depreciação não pôde ser calculado 
por faixas de renda 

• Todos os componentes calculados por faixas 
de renda 

• Cálculo para área: 
− urbana 

• Cálculo para área: 
− urbana 
− aglomerado rural de extensão urbana 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 
 

 

9.2 Déficit Habitacional em Campinas 

 

9.2.1 Déficit Habitacional Quantitativo 

 

Para o cálculo do déficit habitacional de Campinas, são necessários alguns ajustes metodológicos 

devido às limitações dos dados disponíveis para os assentamentos precários nos municípios. 
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Como abordado no capítulo sobre as precariedades habitacionais, o Censo Demográfico 

apresenta limitações nas informações sobre os aglomerados subnormais para serem utilizados 

como quantificação dos assentamentos precários.  

 

Assim, a pesquisa qualitativa feita para o PLHIS Campinas analisou mais detalhadamente os 

assentamentos precários e chegou a números mais precisos sobre a quantificação do déficit 

habitacional (quantitativo) e da inadequação habitacional (déficit qualitativo) dentro desses 

assentamentos. A questão posta é ajustar metodologicamente esses dados com o déficit 

habitacional fora dos assentamentos precários. Para tanto, adotou-se a seguinte metodologia: 

 

1) Para o universo dos assentamentos precários, adotamos os dados da pesquisa realizada 

para o Plano Local de Habitação (conforme seção Precariedade Habitacional em 

Campinas); 

 

2) Para o universo fora dos assentamentos precários, adotamos a seguinte metodologia: 

1) Tomamos os dados do Déficit Habitacional Básico 2000; 

2) Atualizamos os dados para o ano de 2010 a partir da taxa de crescimento dos 

domicílios 2000-2010; 

3) Subtraímos dos dados gerais o número do déficit em assentamentos precários 

encontrado na pesquisa de campo realizada para o PLHIS Campinas. 

 

Conforme se apresentou no item Precariedade Habitacional, a pesquisa de campo realizada para 

o PLHIS chegou a um volume de déficit habitacional em assentamentos precários de 17.619 

domicílios, os quais serão adotados para esse universo: 

 

Tabela 9.2.1.1 

Levantamento de Campo – Assentamentos Precários, Ca mpinas (2010) 

Domicílios em Assentamentos Precários 53.365 domicílios 

Déficit habitacional em Assentamentos Precários 17.828 domicílios 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

Os dados do Déficit Habitacional Básico 2000 apresentam os seguintes valores para o município 

de Campinas: 
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Tabela 9.2.1.2 

Déficit Habitacional Básico 2000 – Dentro e Fora de  Assentamentos Precários 

Componentes do déficit habitacional Déficit total 

Domicílios Improvisados 906 

Famílias Conviventes 14.135 

Cômodos 2.182 

Domicílios Rústicos 1.538 

Família Com Renda Até 3 S.M. Que Pagam Aluguel 7.191 

TOTAL 25.952 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2004). 

 

Para atualização do número total do déficit habitacional no ano de 2010, aplicou-se a taxa de 

crescimento dos domicílios observada entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, que foi de 

18,95%. Portanto, temos uma estimativa de 30.871 domicílios considerados déficit para todo o 

território do município (dentro e forma de assentamentos precários): 

 

Tabela 9.2.1.3 

Projeção do Déficit Habitacional Básico 2000, Campi nas – 2010 

Déficit Habitacional 2000 25.952 

Taxa de Crescimento dos Domicílios 2000-2010 18,95% 

Estimativa do Déficit Habitacional 2010 30.871 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

Para estimar o déficit habitacional fora dos assentamentos precários, subtraiu-se o número total 

daquele encontrado na pesquisa de campo feita para o PLHIS, resultando na consolidação do 

déficit habitacional para o município de Campinas: 

 

Tabela 9.2.1.4 

Déficit Habitacional Consolidado, Campinas - 2010 

Déficit Total Déficit Em Assentamentos Precários Déficit Fora De Assentamentos Precários 

30.871 17.828 13.043 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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9.2.2 Inadequação Habitacional 

 

Os dados da inadequação habitacional para Campinas em 2000, segundo dados da Fundação 

João Pinheiro, apresentam os seguintes valores: 

 

Tabela 9.2.2.1 

Inadequação Habitacional 2000 

Componentes Da Inadequação 
Habitacional Total Dentro De Aglomerados 

Subnormais 
Fora De Aglomerados 

Subnormais 

Inadequação Fundiária 15.590 10.717 4.873 

Adensamento Excessivo 16.661 5.697 10.964 

Domicílio Sem Banheiro 2.967 839 2.128 

Carência De Infra-Estrutura 27.514 14.019 13.495 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2004). 

 

Dados mais precisos sobre a inadequação habitacional (déficit qualitativo) em assentamentos 

precários foram levantados a partir de pesquisa de campo, conforme detalhado no capítulo 

Precariedade Habitacional. Esses dados serão aqueles a serem adotados para o universo dos 

assentamentos precários, em detrimento dos dados apontados acima. 

 

 

9.3 Demanda Demográfica Futura por Moradias 

 

Os dados da demanda futura por moradias apresentam a projeção do total de domicílios que irão 

se formar no município em determinado período. Esse montante apresenta o desafio de 

atendimento adequado com produtos habitacionais, de modo a que não se tornem novas 

necessidades habitacionais (déficit ou inadequação). 

 

O estudo “Demanda Futura por Moradias”, elaborado pelo CEDEPLAR-UFMG e sob contratação 

da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, com o objetivo de subsidiar a 

elaboração do Plano Nacional de Habitação – PlanHab, traz dados sobre a projeção do número 

de domicílios para a escala municipal até o ano de 2023.  
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As projeções do CEDEPLAR-UFMG concebem a demanda futura por moradia como a quantidade 

de unidades residenciais que deverão atender todas as famílias que formarão um novo domicílio 

no futuro. Trata-se de um estudo de caráter demográfico, baseando-se, portanto, em tendências 

de projeção populacional e de modelos demográficos. Como coloca o próprio estudo:  

 

“...a demanda demográfica acompanha normas sociais de organização familiar, 

casamentos, idade de saída da casa dos pais e o próprio crescimento da 

população. A demanda, então, é demográfica porque o pressuposto da 

necessidade é baseado em evento demográfico e o montante é estimado por 

meio de projeção populacional e modelo demográfico (OLIVEIRA, GIVISIEZ e 

RIOS-NETO, 2009: 15)”. 

 

Portanto, deve-se frisar que se trata de um estudo com caráter demográfico, que não projeta 

mudanças de caráter econômico, como o impacto de grandes projetos e mudanças na economia 

regional, que podem transformar o fluxo migratório do município e alterar a dinâmica demográfica 

local. Como visto no capítulo 1, diversos vetores de transformação econômica estão previstos 

para impactar a região, devendo ser considerados no planejamento da política habitacional do 

município. Essa dimensão deve sempre estar presente quando analisados os dados sobre a 

demanda futura por moradias aqui apresentada, que reflete tendências de caráter demográfico.  

 

Também se deve destacar que o estudo do CEDEPLAR-UFMG trata especificamente da projeção 

dos domicílios e não da população, como comumente se verifica nos estudos sobre projeção 

demográfica. Particularmente para a área habitacional, esse estudo abre uma perspectiva de 

abordagem para além dos indivíduos (projeção populacional), tratando da projeção da formação e 

dissolução de domicílios, considerando, por exemplo, categorias de tamanho de domicílio, que 

deverão ser atendidos com soluções habitacionais. De acordo com os objetivos de identificação 

das principais necessidades habitacionais do município, para o planejamento da demanda por 

terra urbanizada e custos de atendimento habitacional, considera-se que esses dados, com as 

devidas ressalvas, poderão ser adotados pelo PLHIS. 

 

Para Campinas, a projeção do CEDEPLAR-UFMG sobre o total de domicílios entre os anos de 

2010 e 2023 traz os seguintes valores: 
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Tabela 9.3.1 

Projeção do total de domicílios, Campinas (2010-202 3) 

Ano Estoque de domicílios 

2010 337.868 

2011 342.987 

2012 347.508 

2013 351.611 

2014 355.473 

2015 359.287 

2016 363.237 

2017 367.472 

2018 372.128 

2019 377.288 

2020 382.831 

2021 388.594 

2022 394.425 

2023 400.180 

Fonte: OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS-NETO (2009). 

 

Observa-se que o dado do CEDEPLAR-UFMG apresenta uma grande proximidade com os 

primeiros dados divulgados pelo IBGE no Censo 2010: os dados dos domicílios particulares 

ocupados mostram um número de 336.809, em escala um pouco menor do que apresentado pela 

projeção do CEDEPLAR-UFMG, de 337.868 domicílios. 

 

Para os objetivos do Plano Local de Habitação, interessa abordar o fluxo de formação de 

domicílios, que traz a quantidade de domicílios que irão se formar por ano e que deverão ser 

atendidos adequadamente para que não se tornem uma necessidade habitacional. No período de 

projeção do Plano de Habitação (2011-2023), a demanda por moradia totalizada é de 62.312 

domicílios. A tabela abaixo apresenta o fluxo de formação de domicílios entre os anos de 2011 e 

2023 em Campinas: 

 

Tabela 9.3.2 

Fluxo de formação de domicílios, Campinas (2011-202 3) 

Ano Domicílios 

2011 5.119 

2012 4.521 

2013 4.102 

2014 3.862 
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Fonte: OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS

 

O gráfico a seguir apresenta o fluxo de formação de domicílios, mostrando que até 2015 haverá 

uma diminuição no ritmo de formação, que volta a ser crescente após esse período.

 

Fluxo de formação de domicílios, Campinas (2011

Fonte: OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS

 

Os dados apresentados até aqui referem

objetivos do PLHIS, deverão ser priorizadas as famílias de menor renda, que demandam o acesso 

a recursos públicos para ter acesso a uma solução habitacional. O es
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Ano  Domicílios 

2015 3.814 

2016 3.950 

2017 4.235 

2018 4.656 

2019 5.160 

2020 5.543 

2021 5.763 

2022 5.831 

2023 5.755 

Total  62.312 
Fonte: OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS-NETO (2009). 

O gráfico a seguir apresenta o fluxo de formação de domicílios, mostrando que até 2015 haverá 

uma diminuição no ritmo de formação, que volta a ser crescente após esse período.

Gráfico 9.3.1 

formação de domicílios, Campinas (2011 -2023)

Fonte: OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS-NETO (2009). 

Os dados apresentados até aqui referem-se aos domicílios de todas as faixas de renda. Para os 

objetivos do PLHIS, deverão ser priorizadas as famílias de menor renda, que demandam o acesso 

a recursos públicos para ter acesso a uma solução habitacional. O estudo do CEDEPLAR não faz 

O gráfico a seguir apresenta o fluxo de formação de domicílios, mostrando que até 2015 haverá 

uma diminuição no ritmo de formação, que volta a ser crescente após esse período. 

2023) 

 

se aos domicílios de todas as faixas de renda. Para os 

objetivos do PLHIS, deverão ser priorizadas as famílias de menor renda, que demandam o acesso 

tudo do CEDEPLAR não faz 
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uma projeção detalhada para todas as faixas de renda72; então, serão adotados os dados do 

Censo 2010 para a distribuição das faixas de renda, conforme segue a tabela abaixo: 

 

Tabela 9.3.3 

Projeção da demanda futura por moradia, por faixa d e renda (2011-2023) 

Faixas de renda Distribuição (Censo 2000) Domicílios (2011-2023) 

0 a 3 s.m. 35,6% 22.171 

3 a 5 s.m. 18,2% 11.344 

Demanda Prioritária (0 a 5 s.m.) 53,8% 33.515 

5 a 10 s.m. 23,0% 14.363 

mais de 10 s.m. 23,2% 14.435 

Fonte: Censo Demográfico 2000 e OLIVEIRA, GIVISIEZ e RIOS-NETO (2009). 

 

Portanto, para Campinas teremos uma demanda por moradias , prioritária para atendimento pelo 

poder público (0 a 5 s.m.), projetada para o período entre 2011 e 2023 , de 33.515 domicílios. 

 

 

9.4 Resumo das Necessidades Habitacionais de Campin as 

 

A análise das necessidades habitacionais de Campinas consolidou os números sobre as 

principais questões habitacionais do município, os quais balizarão as seguintes estimativas: 

necessidade de terra urbanizada e custos de atendimento habitacional. Esses cálculos permitirão 

orientar a definição das metas financeiras e de atendimento do PLHIS, que serão desenvolvidas 

na terceira etapa de elaboração do Plano. Evidentemente que esse levantamento se trata 

somente de uma análise quantitativa, não devendo ser esquecidas as análises qualitativas já 

empreendidas pelo PLHIS. O déficit quanto à inadequação fora dos assentamentos precários não 

foi apurado, por se entender que o mesmo deve ser atendido por programas de infraestrutura 

urbana que não são objeto do PLHIS.  

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
72 O estudo faz uma estratificação entre 0-1 s.m., 1-2 s.m., 2-3 s.m. e 3 a mais s.m. 
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Tabela 9.4.1 

Resumo das Necessidades Habitacionais de Campinas ( 2010-2023) 

 Domicílios Total 

Déficit Habitacional 
(quantitativo) 
2010 

Em assentamentos precários (levantamento próprio) 17.828 

Fora de assentamentos precários  
(Fundação João Pinheiro) 

13.043 

TOTAL – Déficit Habitacional (Quantitativo) 30.871 

Inadequação Habitacional (qualitativo) 
2010 

Em assentamentos precários (levantamento próprio) 35.537 

TOTAL – Inadequação Habitacional (Qualitativo) 35.537 

Demanda Demográfica Prioritária 
(2011-2023) 

0 a 3 s.m. 22.171 

3 a 5 s.m. 11.344 

TOTAL - 0 a 5 s.m. 
(CEDEPLAR/UFMG/MCIDADES) 33.515 

Fonte: elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

10. Atendimento e Custos das Necessidades Habitacio nais 

 

Nos capítulos anteriores, foram apresentadas as necessidades habitacionais do município de 

Campinas, com destaque para aquelas verificadas nos assentamentos precários de Campinas. 

Neste capítulo, serão propostas formas de atendimento e dimensionamento do volume de terras e 

recursos necessários para enfrentar o déficit habitacional para a demanda prioritária de famílias 

com renda mensal de até 3 salários mínimos. 

 

Os dois componentes principais abordados nos capítulos anteriores se referem ao levantamento e 

caracterização da demanda por novas moradias, que compõem o déficit quantitativo, e da 

demanda por urbanização e regularização fundiária dos assentamentos precários, que 

representam o déficit qualitativo municipal. 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as formas de atendimento propostas para cada um destes 

componentes do déficit habitacional, conforme segue. 
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10.1 Atendimento da Demanda por Novas Moradias  

 

O capítulo anterior demonstrou que o déficit quantitativo acumulado no município é de 30.871 

domicílios. Por sua vez, na demanda habitacional futura, considerando-se a camada de população 

cujo rendimento familiar encontra-se na faixa que vai de 0 a 5 salários mínimos, representa 33.515 

novas moradias. O total de novas moradias para atender ao déficit a tual e esperado até o 

ano de 2023 é de 64.386  unidades habitacionais. 

 

A produção de novas unidades habitacionais pressupõe a necessidade de recursos financeiros, 

seja para aquisição de terra urbanizada para receber novas construções, seja para remunerar os 

custos do empreendimento. No entanto, o dimensionamento da superfície de terra necessária 

para atender a uma demanda previamente conhecida depende dos padrões urbanos e tipos de 

soluções habitacionais a serem oferecidos. Em outras palavras, o tipo de empreendimento 

habitacional a ser produzido, por exemplo, casa isolada, casa em renque (geminada), edifícios 

sem elevador, edifícios com elevador, implica um nível de adensamento construtivo e populacional 

resultante. Quanto maior o nível de adensamento obtido por um determinado tipo habitacional, 

menor a necessidade de terra urbanizada para produzi-lo. Do mesmo modo, quanto menor o grau 

de adensamento, maior será a necessidade de terrenos vagos para abrigar a demanda de 

unidades habitacionais. 

 

Produzir empreendimentos habitacionais é mais do que a mera provisão de moradia: é produzir 

cidade. A escolha do tipo habitacional, portanto, deve partir de uma análise crítica de dois 

elementos fundamentais: as características da demanda e a seleção de terrenos aptos para HIS. 

Ambos são determinantes quanto à localização e quantidade dos terrenos a serem utilizados para 

fins de moradia social. 

 

Embora as necessidades básicas com relação à moradia não sejam muito diferentes entre as 

famílias que compõem o déficit, estas tampouco podem ser consideradas homogêneas. Muitas 

destas famílias são oriundas de áreas de risco e, possivelmente, são as que apresentam menor 

capacidade de endividamento para um financiamento habitacional, bem como serão 

sobrecarregadas financeiramente se tiverem de arcar com os custos de uma moradia situada em 

condomínio, por exemplo, ainda que seja um empreendimento modesto. Para este grupo, 

moradias independentes e finalizadas, isto é, que não sejam unidades evolutivas (embriões), são 

as soluções mais indicadas.  
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Além disso, a demanda de famílias removidas de assentamentos precários, principalmente 

aqueles situados em bairros consolidados, aceitam mais facilmente a idéia da remoção se a 

contrapartida for uma unidade habitacional localizada no entorno ou imediações.  

 

Outro grupo com características específicas são os moradores de cortiços em áreas centrais, que 

consideram importante o acesso a uma unidade habitacional localizada em áreas próximas aos 

seus locais de geração de renda. De acordo com a experiência em outras cidades brasileiras, 

como São Paulo, os moradores de cortiços preferem viver em unidades habitacionais menores e 

verticalizadas, localizadas em bairros centrais, a casas maiores em bairros periféricos, que os 

obrigaria a arcar com custos de transporte diário para seu local de trabalho ou, em muitos casos, 

inviabiliza o desenvolvimento de suas atividades econômicas. Idosos também compõem um grupo 

que tende a ter interesse em um imóvel central e de menor área útil.  

 

Finalmente, famílias maiores podem estar dispostas a viverem em bairros mais afastados desde 

que possam assim acessar lotes maiores que permitam a edificação de um tipo habitacional com 

3 dormitórios, conforme a CDHU vem oferecendo em alguns empreendimentos. Estes exemplos 

demonstram a necessidade de, tanto quanto possível, produzir diferentes tipos habitacionais de 

acordo com as variadas necessidades habitacionais verificadas. Este mecanismo visa não apenas 

atender de maneira satisfatória as famílias mas também produzir uma paisagem urbana com 

maior diversidade e melhor qualidade ambiental e urbanística. Este aspecto será abordado com 

maior profundidade a seguir. 

 

 

10.1.1 Localização de Terras Aptas para HIS 

 

Um dos elementos fundamentais para a produção de HIS é a disponibilidade de terra urbana que 

esteja apta para receber estes empreendimentos, conforme as necessidades do município. Por 

“terras aptas”, entende-se os terrenos bem localizados na cidade e com boa acessibilidade, em 

locais onde a infraestrutura urbana é compatível com o adensamento que será provocado por 

novos empreendimentos habitacionais e haja suficientes equipamentos públicos para servir à 

população moradora. 

 

Por outro lado, a magnitude do problema habitacional das famílias de baixa renda na cidade, 

conforme mencionado no capítulo anterior, exige planejamento da distribuição destas unidades no 
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território, evitando aprofundar problemas já existentes, tais como o espraiamento urbano e a 

segregação sócio-espacial. 
 

Já foi mencionada a existência de glebas vazias no perímetro urbano de Campinas que poderiam 

ser utilizadas para fins de HIS, ao mesmo tempo em que os moradores da região do Campo 

Grande, na macrozona 5, se queixam do isolamento e segregação que vivenciam neste território, 

que inclusive conta com as vias de acesso saturadas ou em processo de saturação. Por terem 

características de bairros dormitório, estes locais não possuem oferta significativa de emprego, 

obrigando grande parte de seus moradores a deslocamentos pendulares diários na cidade, 

desperdiçando tempo e recursos financeiros. O mapa das Viagens Motorizadas na RMC 

produzido com base na Pesquisa OD/2003 confirma esta afirmação, na medida em que 

demonstra partir da MZ 05 o maior fluxo de viagens para o centro de Campinas em toda a RMC. 

 

Figura 10.1.1.1 

Produção e Atração de Viagens Motorizadas RMC/ OD 2 003

 
Fonte: PITU, 2006. 
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Por esta razão, uma diretriz deste plano é sugerir e indicar áreas vazias que possam receber 

moradias, equilibrando sua distribuição em todo o município, porém, priorizando, sobretudo, as 

áreas mais consolidadas e com melhor condição de acessibilidade e infraestrutura urbana. 

 

O método utilizado para a quantificação das necessidades de terrenos para HIS, considerando as 

necessidades presentes e futuras, partiu do estabelecimento de uma fração ideal de terreno 

exigida por cada moradia, seja ela na forma de residência unifamiliar (casa térrea, sobrado ou 

casa sobreposta) ou apartamento e da distribuição de diferentes tipos de EHIS no território, 

conforme as características da demanda.  

Assim como o déficit habitacional se distribui de forma heterogênea nas diferentes regiões da 

cidade, também as áreas para novas moradias deverão se distribuir proporcionalmente a 

demanda identificada. 

 

O levantamento realizado durante a elaboração do PLHIS identificou terrenos vazios ou 

subutilizados e, a partir da quantificação das necessidades habitacionais em cada macrozona, 

apontada na tabela 10.7, foi possível indicar a localização e a quantidade de terra necessária para 

HIS distribuída em todo o território municipal. Para este levantamento, considerou-se a 

necessidade de provisão habitacional para os domicílios indicados para remoção, uma vez que os 

domicílios indicados para remanejamento, apesar de integrarem a totalidade do déficit 

habitacional, podem ser implantados no próprio assentamento, conforme já abordado no capítulo 

10. 

 

Utilizando como referência a cota bruta de 250m2 de terreno por unidade habitacional teríamos 

como demanda de terra para o atendimento do déficit dentro dos assentamentos a área de 

4.349.750,00 a serem distribuídos nas seguintes proporções entre as nove macrozonas: 

 

Tabela 10.1.1.2 

Demanda de Terra para o atendimento do Déficit dent ro dos Assentamentos 

(reassentamentos) por Macrozona 

Macrozona Déficit Área Total 

1 120 30.000,00 

2 77 19.250,00 

3 0 0 

4 4.048 1.012.000,00 

5 3.895 973.750,00 
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Macrozona Déficit Área Total 

6 180 45.000,00 

7 7.258 1.814.500,00 

8 0 0 

9 1.821 455.250,00 

Total 17.399 4.349.750,00 

 

Considerando ainda o déficit fora dos assentamentos e a demanda demográfica futura, e 

utilizando a cota de 250m2, há a necessidade de reservar 16.096.500,00m2 de terrenos vazios 

para o atendimento de toda a demanda levantada para os próximos 12 anos. 

 

Vale destacar que o critério utilizado para a demarcação das áreas aptas para HIS levou em 

consideração também as áreas já selecionadas como ZEIS de indução constante no Plano Diretor 

de 2006 e nos projetos de lei dos Planos Locais de Gestão das Macrozonas 2, 5, 7 e 9. Foram 

incluídas também novas áreas com o objetivo de sugerir sua demarcação para futura inclusão nos 

planos locais que estão em elaboração pela SEPLAN. A disponibilidade de terra vazia, o número 

de domicílios em déficit dentro dos assentamentos (por macrozona) e a proximidade com as 

favelas existentes, tendo em vista a necessidade de áreas para provisão próximas as favelas que 

serão urbanizadas, inclusive para viabilizar a entrada das obras de urbanização foram também 

critérios para a escolha das áreas. 

 

Com o intuito de também equacionar a demanda de terra para o atendimento do déficit fora dos 

assentamentos e da demanda demográfica futura por novas moradias, a seguinte distribuição foi 

adotada para fins deste plano: 

 

Tabela 10.1.1.3 

Áreas aptas para HIS por Macrozona 

MZ 

Potencial  de 
atendimento 

nas ZEIS 
(total de 

domicílios) 

Déficit fora dos 
assentamentos e  

Demanda 
Demografica Futura 

(domicílios) 
 

Déficit Dentro 
dos 

Assentamentos 
(domicílios)- 

reassentamento 

Area Total de Terra 
Necessária 

Áreas indicadas 
pelos PLGs e 

PMH 

1 1.496 1.376 120 30.000,00 374.090,26 

2 8.387 8.310 77 19.250,00 2.096.706,88 

3 4.717 4.717 0 0,00 1.179.360,77 

4 8.195 4.147 4.048 1.012.000,00 2.048.793,26 

5* 29.602 25.707 3.895 973.750,00 7.400.616,97 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

MZ 

Potencial  de 
atendimento 

nas ZEIS 
(total de 

domicílios) 

Déficit fora dos 
assentamentos e  

Demanda 
Demografica Futura 

(domicílios) 
 

Déficit Dentro 
dos 

Assentamentos 
(domicílios)- 

reassentamento 

Area Total de Terra 
Necessária 

Áreas indicadas 
pelos PLGs e 

PMH 

6 3.906 3.726 180 45.000,00 976.624,94 

7* 1.108 -6.150 7258 1.814.500,00 277.035,12 

8 1.034 1.034 0 0,00 258.444,58 

9* 9.562 7.741 1.821 455.250,00 2.390.498,88 

TOTAL 68.009 50.610 17.399 4.349.750,00 17.002.171,66 

*Macrozonas em que foram utilizadas a demarcação de ZEIS de indução constante do Projeto de Lei do Plano Local de 
Gestão. 
 

Os terrenos considerados aptos para habitação social deverão ser transformados em ZEIS, tendo 

em vista a forte dinâmica do mercado imobiliário local, e a especulação que envolve a terra 

urbanizada no Brasil. O instrumento das ZEIS, se associado ao instrumento do parcelamento, 

edificação e utilização compulsória, deverá provocar dois efeitos importantes, sendo o primeiro a 

redução dos preços dos terrenos e a segunda a ampliação da oferta de terrenos vazios que estão 

ociosos dentro da área urbanizada, facilitando assim o acesso a terra urbanizada por parte da 

população de baixa renda. 

 

Embora tenha-se identificado também algumas áreas demarcadas como ZEIS de indução pelo 

Plano Diretor e ou nos PL dos PLG que consideramos impróprias para habitação social, 

mantivemos a demarcação proposta no projeto de lei. 

 

Destaca-se que há dentro do perímetro urbano muitos terrenos vazios que possuem dívidas com 

a prefeitura  o que facilitaria a negociação de compra por parte do poder público local. Foram 

demarcados também alguns terrenos de propriedade da COHAB Campinas como a área 

localizada no Jardim Miriam (MZ8). 

 

 

10.1.2 Fração ideal de terreno 

 

A fração ideal é a quantidade de terreno que cada unidade habitacional edificada utilizará. Nesta 

fração está incluída não apenas a área que cada lote ou unidade habitacional irá ocupar, mas 

também os espaços condominiais exigidos, sistema viário e áreas livres que compõem um 

empreendimento habitacional. Cada tipo habitacional utilizado num EHIS apresenta diferentes 

graus de adensamento, implicando por sua vez maior ou menor área de terreno. Assim, casas 
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térreas isoladas, com recuos em todos os lados, ocupam uma fração ideal maior do que um 

edifício verticalizado, no qual muitos apartamentos dividem o mesmo lote e, por isso, sua fração 

ideal tende a ser menor.  

 

Levou-se em consideração nesta estimativa que muitos terrenos terão algumas perdas em área 

por apresentarem Áreas de Proteção Ambiental ou alguma outra restrição para urbanização. 

Portanto, adotou-se um valor bruto de fração ideal por unidade habitacional, prevendo-se uma 

reserva de área que não será edificada. Por esta razão, para evitar determinar um valor muito 

“enxuto” de áreas de terreno necessárias, optou-se por usar uma fração ideal de terreno bruta de 

250m² por unidade em casa térrea, ainda que a área de lote líquida adotada por família tenha uma 

fração média de 125m² para unidades de casas sobrepostas ou apartamentos.  

 

A Tabela a seguir apresenta as áreas de fração ideal bruta e a área construída de cada por 

unidade, conforme o tipo habitacional considerado.  

 

 

 

Tabela 10.1.2.1 

Parâmetros adotados para área construída e fração i deal por tipologia 

Tipologia residencial Área da unidade (m²) Fração ideal de terreno (m²) 

Apartamentos, Casa sobreposta 48 125 

Casa térrea  48 250 

 Elaboração: DEMACAMP, 2011. 

 

 

10.1.3 Distribuição das unidades habitacionais conf orme a demanda e 

tipo habitacional 

 

Conforme foi apresentado no capítulo anterior, o déficit habitacional básico de Campinas, para 

2010, pode ser apresentado a partir de duas demandas básicas e, a elas, se estimou também o 

déficit futuro. Tem-se, portanto, três componentes a se considerar, a saber: 

 

� Demanda oriunda dos assentamentos precários (déficit habitacional dentro dos 

assentamentos precários): 17.828 novas moradias ; 
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� Demanda difusa do déficit fora dos assentamentos precários: 13.043 novas moradias; 

e 

� Demanda demográfica futura: 33.515 moradias. 

A distribuição do primeiro componente da demanda  tem origem nos assentamentos precários  

avaliados neste plano, cuja quantidade é variável de acordo com as características das diferentes 

macrozonas da cidade. Esta demanda é composta pelo grupo social mais vulnerável, muitas 

vezes ocupando áreas de risco iminente ou vivendo em moradias muito precárias. Para este 

grupo populacional, o critério de atendimento habitacional utilizado foi o de casas térreas 

isoladas  (com exceção da macrozona 4, conforme explicado a seguir), já que as mesmas não 

oneram seus ocupantes com custos condominiais mensais. Outro critério utilizado quanto à 

espacialização das unidades no território foi o de alocar as moradias de acordo com o déficit 

verificado em cada macrozona, a partir das glebas e lotes vazios levantados em cada uma delas.  

 

Dentre as macrozonas com maior déficit habitacional, a macrozona 4  é a região que apresenta 

maior possibilidade de adensamento, por se tratar de área bem servida de infraestrutura urbana, 

principalmente de transporte e, paradoxalmente, possui estoque de terrenos e glebas vazias ou 

subutilizadas, que devem ser exploradas para fins de moradia, de modo a produzir uma cidade 

mais equilibrada quanto à sua distribuição populacional. Nesta macrozona, recomenda-se que a 

demanda por HIS para atender a população oriunda de assentamentos precários seja 

contemplada com apartamentos ou casas sobrepostas, soluções que permitem adensamento 

populacional maior do que as casas isoladas, por algumas razões: 

 

� Característica da macrozona 4 de possuir suficiente infraestrutura urbana para suportar 

maior adensamento; 

� Custo da terra na região inviabilizaria as soluções em casas isoladas, que exigem maior 

área de lote; 

� Região central e com padrão urbanístico com diversidade, para a qual não se 

recomenda a solução de casas térreas, típica de bairros suburbanos. 

 

A macrozona 5  ficou restrita para atendimento apenas ao déficit oriundo de assentamentos 

precários, pois entende-se que esta região já se encontra saturada e sem condições de receber 

população pobre. Deve, por outro lado, ser alvo de projetos que contemplem equipamentos 

urbanos combinados com pólos de geração de renda e serviços, que beneficiariam com postos de 

trabalho os moradores da região. Assim, recomenda-se que a região fique restrita apenas para 
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acomodar moradores que já se encontram instalados, em condições precárias, na região, de 

forma a não agravar os problemas já existentes a partir do aumento do contingente populacional 

local. Os projetos destinados às ZEIS desta macrozona deverão garantir áreas para implantação 

dos pólos comerciais e de serviços e equipamentos comunitários.  

 

O segundo componente da demanda , considerado difuso  e que não tem origem nos 

assentamentos precários, foi equacionado segundo o padrão de se localizar, dentre os diversos 

vazios presentes na cidade, aqueles com melhores condições de receber a população de 0 a 5 

salários mínimos em casas isoladas, apartamentos e casas sobrepostas. De acordo com a 

natureza desta demanda, que é difusa, utilizou-se, para fins de espacialização destas unidades 

habitacionais no território um critério diferente daquele proposto para a demanda de 

assentamentos precários. Considerando-se o estoque de terrenos disponíveis existentes na 

cidade, foram descontadas as áreas já alocadas para a demanda oriunda dos assentamentos 

precários. As unidades habitacionais para atender à demanda difusa foram distribuídas utilizando-

se sobretudo terrenos presentes na macrozona 4 ou em locais com boas condições de 

acessibilidade e infraestrutura, definindo-se uma tipologia habitacional consoante a s 

características dos terrenos disponíveis . 

 

10.1.4 Síntese do Atendimento da Demanda por Novas Moradias 

 

É possível perceber que, quanto maior o adensamento obtido por tipologia habitacional, menor 

será a quantidade de terra necessária para implantação de moradia. Na equação proposta por 

este plano, 64.386 unidades habitacionais, distribuídas entre casas térreas, apartamentos e casas 

sobrepostas demandam, segundo os critérios considerados, 16.096.500,00m2 de terrenos aptos 

para recebê-las. Os terrenos considerados por esta estimativa serão indicados como ZEIS, 

conforme o mapa a seguir. Além disso, resultarão em 3.219.300,00m² de área construída líquida 

na cidade, ou seja, apenas em áreas úteis de unidades habitacionais.  
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Figura 10.1.4.1 

Localização das Terras Aptas para HIS – Proposta de  ZEIS 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. A partir de fotointerpretação e de dados fornecidos pela SEMURB, 

201073. 

 

 

10.2 Atendimento do Déficit por Inadequação 

 

O déficit por inadequação habitacional corresponde à quantidade de moradias que necessitam de 

intervenções de melhorias que assegurem condições básicas de habitabilidade a seus ocupantes. 

                                                 
 
 
73 Estes dados fornecidos Glebas cadastradas pela SEMURB. 
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No conjunto do município, totaliza 35.537 domicílios em assentamentos precários com al gum 

tipo de carência de infraestrutura ou de regulariza ção fundiária . 

Conforme já apresentado no capítulo 10, no universo de domicílios inadequados há os que 

demandam somente regularização fundiária (4.721 lotes) , urbanização complexa (6.783 

moradias)  e urbanização simples (24.033 moradias ). 

 

A urbanização simples é a modalidade predominante de atendimento ao déficit por inadequação. 

É indicada quando os padrões urbanos do assentamento pré-existente serão mantidos em quase 

sua totalidade, demandando pouca ou nenhuma remoção para abertura de acessos e implantação 

das redes de infraestrutura urbana. Lotes amplos e acessos assegurados pelo viário formal, em 

grande parte dos assentamentos, aproximam os assentamentos precários dos padrões praticados 

na cidade formal. É o caso, por exemplo, da maioria dos loteamentos irregulares que ainda 

apresentam demanda de infraestrutura urbana. 

 

Situações particulares que merecerão tratamento especial são aquelas representadas pelos 

assentamentos maiores onde a densidade e a rede de percursos não admitem a solução simplista 

de estender a infraestrutura sem tratar do reordenamento urbano. A necessidade de remoções 

para corrigir estas situações já está previamente incluída no déficit habitacional.  

 

Os setores consolidáveis, ainda que não necessitem de obras vultosas de infraestrutura, 

caracterizam urbanizações complexas quando as remoções previstas podem vir, durante a obra, a 

comprometer as habitações remanescentes e a infraestrutura instalada.  
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Figura 10.2.1 

Mapa dos assentamentos precários, segundo tipo de i ntervenção 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

10.3 Custos de Atendimento da Demanda por Novas Mor adias 

 

10.3.1 Referências, Parâmetros e Custos 

 

A composição de custos da produção de novas moradias envolve três grandes parcelas: terra 

urbanizada, infraestrutura e produção de unidade habitacional. Para estimar os custos de novas 

moradias, compostos por estes três componentes, a principal fonte de referência são os valores 
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praticados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, implementado pela Secretaria Nacional de 

Habitação do Ministério das Cidades, nos financiamentos de imóveis produzidos em todo o país. 

Os valores deste programa, para abril de 2011, foram os seguintes: 

 

Tabela 10.3.1.1 

Custos de Produção de Unidades Habitacionais financ iadas pelo PMCMV 

Tipo de Intervenção  Custo R$  

Reconstrução de unidades habitacionais 48.000,00 

Produção de unidades habitacionais verticalizadas em regiões 

metropolitanas (1) 
52.000,00 

Fonte: PMCMV, 2011.  

 

Estes valores foram aplicados conforme a tipologia habitacional definida para cada componente 

da demanda por novas unidades habitacionais no município, isto é, o déficit quantitativo, dentro e 

fora dos assentamentos e a demanda futura por novas moradias. Deste modo, estimou-se que o 

custo para a construção de unidades habitacionais térreas isoladas são R$ 48.000,00 por uh, 

enquanto que os custos para produção de apartamentos ou casas sobrepostas é de R$ 52.000,00 

por uh. A Tabela a seguir apresenta os custos finais para atendimento a esta demanda. 

Resumidamente, tem-se que, para atender ao déficit quantitativo, foram estimados os custos de 

R$ 1.543.550.000,00, enquanto que para atender à demanda futura (0 a 5 S.M.), em valores de 

2011, serão necessários R$ 1.675.750.000,00 (considerando um valor médio por unidade de 50 

mil reais). 

 

Tabela 10.3.1.2 

Custo Final do Atendimento da Demanda por Novas Mor adias 

Domicílios R$ 

Déficit quantitativo 

Em Assentamentos (a) 17.828 891.400.000,00 

Fora de Assentamentos (b) 13.043 652.150.000,00 

Subtotal 30.871 1.543.550.000,00 

Demanda futura prioritária 
(2011 - 2023) 

0 a 5 S.M. 
33.515 1.675.750.000,00 

3 a 5 S.M. 

TOTAL  64.386 3.219.300.000,00 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

 

10.4 Custos de Atendimento do Déficit por Inadequaç ão  

 

10.4.1 Referências, Parâmetros e Custos 

 

A principal referência de custos para atendimento do déficit qualitativo é a Secretaria Nacional de 

Habitação do Ministério das Cidades, especialmente quando se trata do déficit qualitativo nos 

assentamentos precários. Os valores utilizados considerando-se os custos das obras de 

urbanização de assentamentos precários incluídas no PAC – Programa de Aceleração de 

Crescimento. A tabela a seguir apresenta estes valores, de acordo com cada modalidade de 

intervenção: 

 

Tabela 10.4.1.1 
SNH/MCidades: Referências de custos médios por famí lia segundo o tipo de intervenção  

Tipo de Intervenção em assentamentos Custos R$ 

Urbanização Complexa 13.000,00 

Urbanização Simples 7.500,00 

Regularização Fundiária 1.300,00 

Reforma de Cortiços 25.000,0074 

Melhoria Habitacional 6.000,00 
Fonte: Secretaria Nacional de Habitação – SNH, Ministério das Cidades. 2011.  

 

Os valores de custos por tipo de intervenção foram aplicados aos números apurados na análise 

qualitativa dos assentamentos precários de Campinas, conforme demonstrado neste documento.  

Já a modalidade de “melhoria habitacional” foi estimada considerando-se que uma taxa de 30% 

das moradias em assentamentos precários consolidáveis possam vir a necessitar deste tipo de 

intervenção. A tabela a seguir apresenta o custo final para atendimento do déficit qualitativo de 

2011 em Campinas: 

 

Tabela 10.4.1.2 
Custos Parciais e Finais de Atendimento do Déficit por Inadequação 

Tipo de Atendimento e Intervenção Custos R$ 

Déficit qualitativo nos  
assentamentos precários Urbanização Simples R$ 180.247.500,00 

                                                 
 
 
74 Valor estimado com base nas obras de reabilitação realizadas pela Prefeitura de São Paulo no período (2001-2004) 
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Tipo de Atendimento e Intervenção Custos R$ 

Urbanização complexa R$ 88.179.000,00 

Melhoria Habitacional (construção, reforma ou ampliação) 
R$ 63.966.600,00 

Regularização fundiária R$ 6.137.300,00 

Reforma de Cortiços (225) R$ 33.750.000,00 

Total Déficit Qualitativo R$ 372.280.400,00 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

10.5 Custos Finais para Atendimento do Déficit Habi tacional de 

Campinas (quantitativo e por inadequação) 

 

O atendimento integral dos déficits quantitativo e qualitativo (por inadequação), mais a demanda 

futura prioritária por novas moradias no horizonte temporal do Plano, no município de Campinas, 

foi estimado em R$ 3.591.580.400,00. A tabela a seguir, registra o conjunto de componentes 

desta estimativa. 

 

Tabela 10.5.1 

Custos Finais de Atendimento 

Domicílios R$ 

Déficit quantitativo 

Em Assentamentos (a) 17.828 891.400.000,00 

Fora de Assentamentos (b) 13.043 652.150.000,00 

Subtotal 30.871 1.543.550.000,00 

Demanda futura prioritária 2011 -
2023 Sem rendimento a 3 salários mínimos 33.515 1.675.750.000,00 

Total Produção Novas Moradias Déficit quantitativo + Demanda 
futura 64.386 3.219.300.000,00 

Déficit qualitativo nos 
assentamentos precários 

Urbanização Simples R$ 180.247.500,00 

Urbanização complexa R$ 88.179.000,00 

Melhoria Habitacional (construção, reforma ou ampli ação) R$ 63.966.600,00 

Regularização fundiária R$ 6.137.300,00 

Reforma de Cortiços (225) R$ 33.750.000,00 

Total Déficit Qualitativa R$ 372.280.400,00 

TOTAL DÉFICIT CAMPINAS R$ 3.591.580.400,00 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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11. Pressupostos do Plano Municipal de Habitação de  

Campinas (2011-2023) 

 

11.1 Acesso à Terra Urbanizada  

 

Uma das questões centrais quando trata-se da política de habitação é garantir que a produção de 

unidades seja acompanhada por uma política fundiária tão eficiente quanto a política de 

financiamento habitacional. A localização das novas moradias populares na cidade tem 

implicações diretas no acesso desta população aos serviços de transportes públicos às 

oportunidades de emprego, educação, saúde e nas relações sociais que esta população mantém 

e constrói no cotidiano de sua vida. “Estar em um lugar ou em outro faz toda a diferença.” 

(ROLNIK, 2007). 

 

Existem como alternativas para a política de habitação o uso de terrenos públicos ou a utilização 

de terrenos privados para o atendimento da demanda de provisão. Informações coletadas durante 

este diagnóstico revelam que há poucos ou quase nenhum terreno público disponível para tal 

finalidade, a exceção dos terrenos de propriedade da COHAB que ainda representam cerca de 

200 mil m2, ainda assim em quantidade bastante inferior ao total necessário.  

 

Entretanto, identifica-se um importante volume de terra bem localizada, vazia e ociosa na cidade 

de Campinas. Embora seja de conhecimento que muitas destas propriedades possuem também 

dívidas tributárias com a prefeitura , não há informações precisas sobre a situação fiscal destas 

áreas. Em alguns casos tais dívidas equivalem ao valor dos terrenos. Em outros chegam até a 

superar tais valores. 

 

Com a justificativa de diminuir custos, as moradias populares produzidas historicamente pelo 

poder público e iniciativa privada concentraram-se nas periferias, em terrenos com infraestrutura 

precária, em bairros com pouca qualidade urbana e distantes do centro urbanizado. Estas práticas 

devem ser a todo custo evitadas, pois embora o preço destes terrenos possa viabilizar a 

construção de moradias populares os custos de instalação de infra-estrutura e serviços exigirá 

pesados investimentos do poder público, o que não tornará compensador este tipo de alternativa.  
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Na última década, com a aprovação da lei do Estatuto da Cidade foram introduzidos alguns 

instrumentos para facilitar a obtenção de terrenos por parte da prefeitura . Estes instrumentos 

dividem-se entre aqueles destinados ao controle da retenção especulativa de terras: 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória - PEUC, o IPTU progressivo no tempo, as 

Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS e outros destinados a viabilizar a transferência 

destes terrenos para a prefeitura  (Direito de preempção, dação em pagamento). Outras 

alternativas para aquisição de terra urbanizada e bem localizada para a habitação popular podem 

advir da parceria com entidades de classe ou organizações comunitárias que, caso possuam 

terrenos ou os adquiram a partir de uma poupança coletiva75, podem solicitar linhas de 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal especificas para esta modalidade, disponíveis 

inclusive no Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

A política de habitação deverá também combater o esvaziamento das áreas centrais, por meio do 

estabelecimento de programas específicos para garantir a recuperação dos cortiços, a 

manutenção de famílias de baixa renda morando e a recuperação de imóveis ociosas na área 

central da cidade. 

 

Sabe-se que, por diversas razões, a população não apenas da área central, mas também dos 

bairros em torno do centro, vem diminuindo, conforme acusam os dados do IBGE nos últimos 

anos. Incentivos à iniciativa privada para a produção de empreendimentos para todas as faixas de 

renda podem ser estudados, criando oportunidades para famílias que gostariam de viver em 

bairros centrais, porém, atualmente, não encontram alternativas no mercado. 

 

Para a população de renda mais baixa, alvo deste plano, parcerias com proprietários de imóveis 

ociosos podem ser o início da estruturação de um programa de locação social , com vistas à 

atender não apenas moradores das áreas centrais, que já vivem nestes locais em condições 

                                                 
 
 
75 Em países mais pobres e com problemas habitacionais mais graves, como a Índia e o Paquistão, iniciativas de 
poupança coletiva para aquisição de terrenos e amortecimento dos custos condominiais nos primeiros meses após a 
entrega do empreendimento demonstraram excelentes resultados, pelas seguintes razoes: (1) os moradores tinham de 
se organizar previamente à etapa de desenvolvimento do projeto e da obra, criando mecanismos de convivência e 
organização que resultaram num importante aprendizado para a vida em condomínios; (2) esses grupos tinham maior 
poder de barganha junto ao órgão financiador, já que eram proprietários fundiários e necessitavam menores subsídios; 
(3) a qualidade da moradia resulta maior do que nos empreendimentos públicos, pois os moradores participam desde a 
escolha do terreno até a definição dos equipamentos e elementos construtivos que resultam em maior ou menor custo 
condominial; (4) muitas destas poupanças coletivas, após a entrega do empreendimento, puderam ser incorporadas em 
bancos populares para o financiamento de microcrédito, ampliando as oportunidades do uso destes recursos 
(SAMORA, 2010). 
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precárias, tais como moradores de cortiços ou de favelas, como também grupos sociais 

vulneráveis cuja moradia no centro viabiliza melhor qualidade de vida em unidades habitacionais 

menores, de um dormitório, destinadas a famílias menores ou compostas de uma só pessoa.   

 

À medida que o programa for sendo implementado e outros imóveis forem incorporados ao parque 

habitacional público, por meio de contrapartidas e outras alternativas a serem discutidas adiante, o 

programa poderá atender a outros perfis populacionais, tais como moradores de favelas em 

estágio de urbanização, que necessitam de moradia provisória durante as obras, famílias 

removidas em áreas de risco de assentamentos na cidade, entre outros casos.  

 

Muitos avanços se deram no campo jurídico bem como é inegável que, nos últimos anos, houve 

um aumento de recursos para a habitação, principalmente federais, cabendo agora aos 

municípios fazer valer os direitos previstos em leis, induzindo novas formas de ocupação do solo, 

menos excludentes e mais justas. 

  

Recomenda-se, portanto, a implementação de uma política efetiva para obtenção de terrenos e 

combate à especulação imobiliária, que será viabilizada através da adequação da legislação e 

principalmente por um intenso processo de gestão. 

 

O primeiro passo será demarcar novas ZEIS , distribuídas em todas as macrozonas, 

proporcionalmente ao déficit identificado por este plano. 

 

O segundo passo será regulamentar os instrumentos que ampliam o acesso a terra urbanizada e 

aqueles que combatem a retenção especulativa de terras como o PEUC associando-os nas áreas 

de ZEIS. 

 

Aplicar instrumentos já existentes como a dação em pagamento será uma medida fundamental, 

considerando que inúmeros são os proprietários de terrenos ociosos que não se encontram em 

dia com suas contribuições tributárias.  A adoção de uma política de desapropriação negociada, 

na qual tanto os cofres do poder público possam ser ressarcidos de suas perdas, quanto o 

proprietário não venha a ser lesado, poderia resultar numa forma eficaz de obtenção de terrenos. 

Para tanto deverão ser mobilizados o Conselho de Habitação, a SEHAB e a Secretaria de 

Finanças para que se faça o levantamento da situação atual do município relativa aos 
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proprietários de terrenos ociosos em débito com a prefeitura . Este levantamento é fundamental 

para dimensionar o problema e vislumbrar os resultados. 

 

Outra estratégia importante para a obtenção de terrenos seria a exigência de destinação de um 

percentual de unidades habitacionais de interesse social para todos os empreendimentos de 

maior escala que poderão atrair população e criar demanda habitacional de interesse social para 

os próximos anos. Neste caso, estão os empreendimentos comerciais e equipamentos urbanos de 

grande porte, tais como shopping centers, centros empresariais, indústrias, universidades, 

estações intermodais, entre outros, que tenham grande impacto urbanístico e atraiam população 

devido à criação de postos de trabalho, tanto nestes locais como em seu entorno. O licenciamento 

destes empreendimentos pode conter, nas exigências municipais, uma contrapartida em terrenos 

nas suas imediações, calculada a partir da demanda habitacional futura que o mesmo irá 

provocar.  

 

Além disso, considera-se prioritário que o poder público, no momento do licenciamento, exija que 

o mercado imobiliário produza empreendimentos mais adequados às necessidades habitacionais 

e urbanas da cidade. A produção habitacional deve atender a todas as faixas de renda, 

principalmente aquelas onde há maior déficit habitacional, em bairros com infraestrutura e 

serviços adequados para os moradores. Uma cidade mais equilibrada, com múltiplos usos nos 

novos empreendimentos, deve ser um objetivo comum a todos os responsáveis pela construção 

civil na cidade de Campinas. 

 

 

11.2 Ampliação dos Recursos Destinados à Habitação 

 

A crescente necessidade de ampliação dos recursos destinados a política de habitação em 

nossas cidades exige a busca de alternativas que extrapolam a dimensão dos recursos 

orçamentários. Destaca-se aqui a possibilidade de incorporação de recursos extra-orçamentários, 

capturados do processo imobiliário, para o subsídio da habitação.  

 

Municípios como Campinas, sede de uma importante região metropolitana como a RMC, 

apresentam uma forte dinâmica imobiliária podendo, assim, tirar partido dos instrumentos de 

captura da valorização para este fim. Os instrumentos mais adequados para captura da 

valorização imobiliária no caso de Campinas são: a outorga onerosa e as operações urbanas.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

A Outorga Onerosa significa o pagamento de uma contrapartida econômica por aquele que recebe 

do poder público um direito de construir (solo criado) que antes não possuía. A base conceitual 

que autoriza esta contrapartida tem como referência os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

de 1988 regulamentados posteriormente pela Lei Federal nº 10.257/2001 do Estatuto da Cidade. 

A outorga onerosa poderá ocorrer no aumento dos coeficientes de aproveitamento e também na 

transformação de uso, especialmente do rural em urbano. 

 

Uma simples transformação de uma área rural em urbana pode significar um expressivo aumento 

do valor dos terrenos beneficiados. Campinas possui uma vasta área rural, cujas porções são 

progressivamente inseridas ao meio urbano por sucessivas leis sem a devida cobrança de 

contrapartidas por valorização. Deve-se impedir que esta pratica prossiga estabelecendo o 

princípio da outorga onerosa sempre que ocorrer tal modificação de uso.  

 

Outro importante instrumento de captura da valorização imobiliária que se propõe para Campinas 

são as Operações Urbanas. Enquanto o instrumento da Outorga Onerosa tem como função 

recuperar parte da valorização criada pelos investimentos públicos em infra-estrutura, as 

Operações Urbanas destinam-se a áreas do território que demandam investimentos públicos 

futuros de maior vulto para serem ocupadas, como é o caso da ampliação do Aeroporto de 

Viracopos e seu entorno (grande projeto de impacto nacional) e o Pólo de Alta Tecnologia 

CIATEC. 

 

Importante destacar a urgente necessidade de adequação do aparato jurídico-urbanístico da 

cidade para viabilizar a implementação dos instrumentos acima citados. Regulamentar os 

instrumentos é uma primeira necessidade, mas também não se pode esquecer que a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo nº 6.031/88 cria obstáculos para o funcionamento destes mecanismos, na 

medida em que permite a flexibilização de parâmetros sem a devida captura da valorização 

promovida.  

 

Outro momento adequado para a captura de contrapartida financeira é o da aprovação de 

empreendimentos ou edificações onde há alteração dos parâmetros construtivos ou edificações 

cuja área seja superior a uma (01) vez a área do terreno, nos termos previstos na Lei Orgânica do 

Município (conforme artigos 84 e 85). Esse recurso, a ser regulamentado por lei específica, deve 

ser dirigido para a Habitação de Interesse Social. 
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Por fim, não deve-se esquecer outra fonte importante de recursos: os oriundos de compensação 

ambiental, tendo em vista a inviabilidade da efetiva recuperação ambiental sem a devida 

urbanização e saneamento dos assentamentos precários situados em sua microbacia. 

 

 

11.3 Política de Produção Habitacional 

 

O estabelecimento de uma política de produção habitacional requer uma prévia definição do papel 

que cada um dos agentes deve desempenhar. Conhecer o mercado local é condição fundamental 

para identificar quais parcelas da população são atendidas pelo mercado e quais necessitam da 

intervenção do poder público. 

 

Com o surgimento do Programa Minha Casa Minha Vida, a iniciativa privada intensificou sua 

participação na produção de habitação social em todo o Brasil, especialmente em Campinas, com 

quase 10 mil unidades contratadas e em construção. Entretanto alguns desafios deverão ser 

superados, tais como: 

 

� A viabilidade econômica/financeira dos empreendimentos voltados ao atendimento das 

famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. A iniciativa privada prefere construir para 

3 a 6 s.m. e 6 a 10 s.m.; 

 

� Empreendimentos situam-se nas periferias das cidades; 

 

� A demanda prioritária da prefeitura , famílias moradoras de áreas de risco, muitas vezes 

não se enquadra nos requisitos do programa. Algumas famílias, embora morem em 

áreas de risco, possuem renda superior a 3 s.m.; 

 

� Evitar a inadequação da produção habitacional: conjuntos habitacionais de grande 

escala (acima de 250 unidades habitacionais) acarretam condomínios de difícil gestão e 

paisagem urbana uniforme, com pouca diversidade social, urbanística e arquitetônica; 

tipos habitacionais repetitivos, implantados em diferentes situações topográficas, forçam 

os terrenos a se adaptar ao projeto habitacional, quando a boa técnica impõem que 

projetos sejam desenvolvidos para o sítio a que se destinam; áreas úteis e programas 

habitacionais insuficientes para atender as necessidades familiares mínimas; adoção de 
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grandes áreas impermeabilizadas, utilizadas para estacionamentos; insolação 

inadequada em algumas moradias, a partir da implantação mal orientada de edifícios e 

espaçamentos exíguos; problemas de privacidade nas unidades térreas; carência de 

espaços verdes, de lazer e comerciais nos empreendimentos, entre muitos outros 

problemas. 

 

Em relação aos pleitos do setor imobiliário, a desoneração deverá ser viabilizada pela isenção de 

taxas e tributos. Garantir terra bem localizada deverá ser papel da Prefeitura , viabilizando melhor 

localização para empreendimentos produzidos pela iniciativa privada, tanto a partir da 

demarcação dos terrenos aptos para receber habitação social, quanto através de parcerias em 

que a Prefeitura  oferece o terreno, adquirido por meio de negociações. A meta deverá ser reduzir 

custos de produção da moradia para que as unidades habitacionais resultantes possam ser 

vendidas a preços mais baixos assim tornando-se mais acessíveis à população.  

 

Outra medida de incentivo refere-se à facilitação dos processos de licenciamento para 

empreendimentos de HIS, tendo em vista sua importância para o município. Tais projetos devem 

ser priorizados no momento de seu licenciamento, tendo prioridade aos demais. A SEHAB pode 

estudar outras alternativas, tais como a adoção de corpo técnico específico para aprovação e 

emissão de “Habite-se” para estes empreendimentos.  

 

As discussões do Plano resultaram na definição de que a Prefeitura  deverá assumir parte da 

produção habitacional para que todos possam ser atendidos (déficit atual e demanda futura), 

independente de seu enquadramento nas regras estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha 

Vida. 

 

A inserção de novos agentes, especialmente as associações e cooperativas (entidades que não 

visam lucro), poderá viabilizar a produção para faixa de renda entre 0 a 3 sm. A contratação de 

projetos de melhor qualidade e a escolha de terrenos melhor localizados poderão ser viabilizados 

pelas associações. 
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11.4 Política de Urbanização de Favelas 

 

Promover a urbanização das favelas existentes deve ser entendida como sua transformação em 

núcleos habitacionais integrados à malha urbana, dotados de saneamento e infraestrutura básica, 

com a melhoria de padrão das moradias e a regularização jurídica do assentamento, através da 

concessão do direito real de uso ou da demarcação urbanística e legitimação da posse (Lei 

Federal nº 11.977/2009) (BUENO, 2002). 

 

A urbanização como processo de integração deverá respeitar a morfologia do assentamento, 

prevendo o remanejamento sempre que possível, e a consolidação e manutenção das famílias em 

seu local de moradia. Deve levar em consideração a definição de lotes, que apenas se configuram 

enquanto tal quando possuírem uma testada para uma via oficial, seja ela de pedestres, de 

veículos ou de uso compartilhado. 

 

Quanto às edificações preexistentes, deverá ser considerado o grau de habitabilidade das 

moradias: as construções em alvenaria, que possuam condições mínimas de insolação e 

segurança, deverão ser preservadas enquanto que as de madeira deverão ser substituídas. 

Conforme abordam os estudos recentes, são parâmetros de garantia de condições mínimas de 

habitabilidade lotes com área em torno de 100 m2, que abriguem domicílios com pelo menos uma 

unidade sanitária não compartilhada com outra moradia76. 

 

Em relação às Áreas de Preservação Permanente – APPs, apenas os estudos por sub-bacias 

poderão definir com precisão o afastamento necessário das moradias em relação aos seus 

córregos. Campinas vem utilizando, em muitos casos, a faixa de preservação de 15 metros para 

fins de regularização. Mas é necessário elaborar projetos mais abrangentes, que levem em 

consideração tanto as características morfológicas e hidrológicas do curso d’água quanto do 

entorno, considerando a permeabilidade do solo e a dinâmica de ocupação e adensamento 

construtivo, visando minimizar os riscos de enchentes e garantir a segurança da população.  

                                                 
 
 
76Áreas de lote inferiores podem ser praticadas, desde que haja elementos suficientes para justificativa, 
como a manutenção de moradores em locais com boa qualidade urbanística e que a haja condições de 
habitabilidade nas edificações a serem preservadas. Outro indicador importante para a tomada de decisão é 
a densidade populacional nas quadras. Taxas de densidade a partir de 700 habitantes por hectare em áreas 
edificadas por meio de autoconstrução podem ser um indicativo de precariedade habitacional, 
principalmente nas moradias localizadas nos miolos dos lotes. Ver Samora, 2010.    
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A execução do trabalho social nos processos de urbanização é de fundamental importância e se 

dá em função da complexidade dos elementos técnicos e da necessidade de esclarecimento e 

discussão das soluções de projeto entre o governo/ técnicos e a população.  Assim entendida, a 

urbanização de favelas é um trabalho de natureza multidisciplinar, em que as obras e 

intervenções físicas representam parte de um conjunto de transformações mais amplo que se 

objetiva nas áreas de favelas. De fato, as obras são precedidas, mediadas e sucedidas por um 

trabalho social que busca engajar a participação organizada da comunidade em todo processo de 

urbanização e ao cabo deste, na utilização e gestão do novo espaço de moradia e equipamentos 

públicos decorrentes. 

 

A produção de novas unidades habitacionais deverá se antecipar aos processos de urbanização. 

O reassentamento deverá ser feito em área contígua, ou o mais próximo possível, ao 

assentamento original. Para viabilizar a provisão habitacional bem localizada em relação aos 

assentamentos a serem urbanizados, algumas ações são de grande valia neste processo. 

Primeiramente, a delimitação de ZEIS de vazios (ZEIS de Indução) em áreas estratégicas 

com relação aos assentamentos precários  que demandam remoção total ou parcial dos 

domicílios. 

 

Outra ação fundamental consiste em efetuar discussões sistemáticas com a população des de 

as etapas preliminares de projeto , de modo a antecipar todas as soluções habitacionais 

possíveis considerando o perfil socioeconômico dos moradores. Sabe-se que grande parte das 

remoções se dão em áreas de risco, nas quais algumas famílias tanto podem ser muito pobres, 

com dificuldades reais de se adaptarem aos futuros custos condominiais, como podem possuir 

renda familiar superior a 3 (três) salários mínimos, que as impeçam de acessar as moradias 

destinadas à demanda prioritária. A partir de discussões de projeto, outras soluções 

habitacionais77 podem ser consideradas e melhor aceitas pelos moradores. 

 

                                                 
 
 
77Dentre as opções habitacionais que podem ser consideradas, além da tradicional remoção para áreas de provisão, é 
possível efetuar a troca de moradias (ou “xadrez”) no interior do assentamento, oferecer cartas de crédito a moradores 
que aceitem ir para outras regiões da cidade e tenham maior renda, entre outras propostas que possam surgir por 
iniciativas dos próprios moradores. A experiência mostra que, quando os moradores participam do processo desde as 
etapas iniciais de projeto, eles se sentem sujeitos da intervenção e aderem a ela com maior aceitação. Além disso, a 
intervenção urbanística costuma ter mais qualidade, pois os moradores conhecem em profundidade a realidade local e 
se tornam uma importante fonte de referência para a equipe de projeto, com idéias que, não raro, barateiam o custo 
final da intervenção. 
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O trabalho social deve ter início junto com a elaboração do projeto, cuja equipe multidisciplinar 

deve conter técnicos sociais também. Assim, o trabalho com a população vai muito além do que 

convencê-los a serem removidos, englobando também a formação para serem parceiros na 

escolha das soluções e sua manutenção futura.  

 

 

11.4.1 Reassentamento de Famílias 

 

A proximidade entre as favelas e os cursos d’água no município de Campinas cria uma situação 

de considerável risco potencial. 

 

O risco, quando identificado, define naturalmente a prioridade de intervenção do poder público que 

deve ser o caráter emergencial. A elaboração de estudos de alternativas para os projetos, a partir 

de discussões com a população, pode apresentar diferentes soluções para os mesmos problemas 

(contenção de encostas, drenagem, canalização etc.), com porte diverso quanto ao custo, 

facilidade de implantação e quantidade de remoções. Deste modo, o governo pode avaliar sua 

viabilidade em função do resultado esperado. Custos sociais deverão ser ponderados quando da 

tomada de decisão. 

 

O reassentamento, uma vez definido, deve ser orientado pelas seguintes diretrizes: 

 

� Proximidade do local de reassentamento com a área da remoção, para preservar a 

organização da vida das famílias (relação de parentesco, vizinhança, trabalho, despesas 

adicionais de transporte, entre outros); 

� Adequação da área para ocupação habitacional; 

� Disponibilidade de redes de água, esgoto, iluminação, coleta de lixo, no entorno 

próximo, possibilitando a ligação a essas infra-estruturas; 

� Ofertas de serviços de educação, saúde e transporte coletivo. 

 

Os processos de urbanização de favelas junto aos córregos, quando houver reassentamento de 

famílias, deverá ser obrigatoriamente acompanhado de projetos e obras de recuperação 

ambiental, no intuito de dar devida destinação às áreas remanescentes, evitando ocupações 

reincidentes e garantindo efetividade da ação como medida de melhoria da qualidade ambiental 
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de todo o entorno. É necessário também associar equipamentos sociais e de lazer nas áreas de 

preservação ambiental de modo a conectar a cidade ao bem natural. 

 

Vale destacar que o critério utilizado neste plano para classificar os assentamentos e identificar a 

intervenção mais adequada teve como principio: 

 

� Eliminar situações de risco ou precariedade identificadas, incapazes de serem revertidas 

apenas com ações de urbanização, tais como moradias precárias situadas em zonas de 

inundação frequentes, encostas íngremes, áreas contaminadas; 

� Eliminar ocupações em áreas onde o zoneamento não permite o uso habitacional de alta 

densidade, tais como zonas rurais ou industriais; 

� Eliminar moradias em áreas não edificantes ou impróprias para uso habitacional, tais 

como contíguas a leitos ferroviários ou rodoviários, contíguas a lixões ou aterros 

sanitários, sob linhas de alta tensão, sobre dutos ou canais etc;  

� Prever o desadensamento dos núcleos, para permitir a implantação de projetos que 

incluam áreas para o lazer, circulação e recuperação ambiental; 

� Evitar a permanência de fragmentos de quadras habitacionais desconexas, 

remanescentes dos assentamentos onde houve grandes remoções, que não estarão 

bem integradas ao entorno após a urbanização. 

 

 

12. Objetivos, Metas, Diretrizes e Indicadores 

 

Diante dos problemas apresentados no diagnóstico e dos cálculos efetuados a partir da 

constatação das necessidades habitacionais presentes e futuras, é possível estabelecer os eixos 

estruturadores do plano de habitação aos quais estarão vinculados os objetivos, diretrizes, metas 

e indicadores. Esta matriz, sobre a qual todas as estratégias estarão explicitadas, será o principal 

instrumento referencial do plano quanto às tomadas de decisão realizadas durante o seu processo 

de construção. 

 

A ideia de construir uma matriz em que os objetivos e as diretrizes estejam claras é possibilitar 

que todos os envolvidos na elaboração e implementação do plano possam saber com exatidão 

quais são os caminhos a percorrer para que em 2023 o plano esteja inteiramente implementado. 

Este quadro serve, portanto, como orientação e como comunicação daquilo que será realizado 
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nos próximos 12 anos, podendo ser complementado pelos setores competentes quanto às tarefas 

e atividades a serem desenvolvidas na rotina administrativa da Prefeitura , além, é claro dos 

responsáveis pela realização de cada uma destas atividades.  

 

Outro aspecto que merece atenção refere-se ao sistema de indicadores propostos sobre os quais 

será possível realizar o monitoramento das metas e verificar se os objetivos estão sendo atingidos 

em cada etapa ou fase programada pelo plano. O monitoramento do plano consiste no 

acompanhamento das operações e verificação se os seus rumos (diretrizes) estão corretos e se 

estão possibilitando que as metas estejam sendo atingidas. Mudanças de rumos, reorientação de 

operações e até mesmo redução das expectativas do alcance de algumas metas são bem vindas 

no processo de planejamento instaurado pelo plano. Assim é que, pretende-se que este seja 

entendido como uma peça de orientação e controle do processo dinâmico de implementação da 

política habitacional no município de Campinas.  

 

Em seguida são apresentadas as matrizes com os objetivos específicos, as metas a serem 

atingidas e as respectivas estratégias de ação, o que definirá, portanto, o processo de 

planejamento, tendo os indicadores como ferramentas de monitoramento e avaliação. Estas 

matrizes estão organizadas em três eixos temáticos: acesso à terra urbanizada, promoção pública 

e privada de habitação de interesse social, arranjo institucional e fontes de recursos. Cada um 

destes eixos deve ser trabalhado de forma articulada, sendo, portanto, interdependentes. Com 

isso, será possível também verificar no futuro, em qual destes eixos houve falha, se algumas 

metas não forem atingidas, mesmo pertencendo a outro eixo. Nesta lógica, os eixos devem ser 

lidos e interpretados como partes comuns de uma mesma estratégia que é implementar a política 

habitacional em Campinas. 

 

 

12.1 Objetivos e diretrizes gerais e específicas da  Política de 

Habitação 
 

Com base no Artigo 50 do Plano Diretor de 2006, deve-se considerar como sendo os objetivos  da 

Política de Habitação: 

 

i. Universalizar o acesso à moradia com condições adequadas de habitabilidade, 

priorizando a população de baixa renda; 
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ii. Reduzir o déficit habitacional, promovendo empreendimentos de interesse social e 

criando condições para a participação da iniciativa privada, inclusive através de 

parcerias; 

iii. Reverter o processo de segregação sócio–espacial, promovendo o cumprimento da 

função social da cidade e da propriedade, por intermédio do incentivo e indução à 

produção habitacional de interesse social nos vazios urbanos que possuam, em seu 

entorno, infra–estrutura; 

iv. Promover a requalificação urbanística e a regularização fundiária dos assentamentos 

habitacionais precários, clandestinos e irregulares, dotando–os de infra–estrutura, 

equipamentos públicos e serviços urbanos e erradicando riscos; 

v. Promover a melhoria das construções em assentamentos precários, através de 

assistência técnica à autoconstrução e de financiamentos para reforma, ampliação e 

melhoria da edificação; 

vi. Remover e reassentar as famílias que ocupam áreas de risco ou inadequadas para 

habitação. 

 

A lei do Plano Diretor de 2006 define também as diretrizes  gerais da Política de Habitação, quais 

sejam: 

 

i. Articular os programas habitacionais com os de gestão ambiental, transporte, saúde, 

educação, ação social e geração de emprego e renda; 

ii. Instituir Zonas Especiais de Interesse Social, na forma dos arts. 84 a 87 desta Lei 

Complementar; 

iii. Constituir banco de terras, destinado à produção de habitações de interesse social; 

iv. Coibir a implantação de loteamentos clandestinos e irregulares; 

v. Fortalecer os mecanismos e instâncias de participação dos vários segmentos da 

sociedade na formulação, execução e acompanhamento de planos, projetos e 

programas habitacionais; 

vi. Garantir o acesso das famílias de baixa renda às linhas de financiamento público para 

habitação de interesse social; 

vii. Simplificar os procedimentos de aprovação de empreendimentos habitacionais de 

interesse social, promovendo a redução dos custos e o aumento da oferta; 

viii. Contemplar, nos programas habitacionais, alternativas como locação social e consórcios, 

incrementando o comércio e o aproveitamento de imóveis vazios; 
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ix. Instituir sistema de informações atualizadas sobre a situação habitacional do Município, 

que reflita sua evolução, constituído de indicadores quantitativos e qualitativos, além de 

mapas e plantas, a ser integrado a sistema de informações geográficas – SIG 

multifinalitário e multiusuário; 

x. Instituir cadastro dos beneficiários de concessão de uso especial para fins de moradia e 

de concessão de direito real de uso a ser integrado a sistema de informações 

geográficas – SIG multifinalitário e multiusuário; 

xi. Participar da recuperação ambiental de áreas públicas objeto de desocupação; 

xii. Observar os critérios de acessibilidade universal e a reserva e adequação de parcela das 

unidades habitacionais produzidas para o atendimento de portadores de necessidades 

especiais; 

xiii. Otimizar e potencializar ações no setor de habitação, de forma articulada com as esferas 

estadual, federal e internacional e demais municípios da Região Metropolitana de 

Campinas; 

xiv. Identificar, demarcar, cadastrar e regularizar as ocupações implantadas nos bens 

imóveis federais; 

xv. Aderir ao Sistema e ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; 

xvi. Privilegiar a ocupação de imóveis vagos nas áreas urbanas, através da aplicação dos 

instrumentos urbanísticos, ao invés de ampliar o perímetro urbano ou criar novas áreas 

de loteamentos. 

 

Neste sentido, considerando o diagnóstico efetuado, os problemas levantados, as premissas 

adotadas e os objetivos colocados, são estabelecidas estratégias , segundo objetivos 

específicos . 
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Tabela 12.1.1 

Eixo Temático 1 – Acesso à Terra Urbanizada 

Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

Há hoje em Campinas, cerca de 234 
assentamentos precários, dos quais 13 estão 
consolidados, 156 são consolidáveis e 65 não 
são consolidáveis. Do universo de 53.365 
domicílios ou lotes nestes assentamentos, 
35.537 podem ser regularizados e, dentre 
estes, 4.721 lotes ou domicílios encontram-se 
consolidados, sem outra demanda além da 
regularização fundiária. Por conseguinte, há 
17.399 domicílios em situação não 
consolidável, demandando alternativa 
habitacional regularizada em outro local. 
Segundo estudo realizado pelo 
NEPO/UNICAMP, um dos principais 
indicadores de Vulnerabilidade Social é a 
Irregularidade Fundiária. 
 

Regularizar todos os 
assentamentos 
precários 
(consolidáveis e 
consolidados) 
irregulares e 
clandestinos e as 
favelas e 
ocupações. 

 SEHAB Número de lotes 
de interesse 
social 
regularizados (de 
loteamentos 
aceitos pela 
Prefeitura, 
registrados e com 
todas as obras de 
infraestrutura 
exigidas 
instaladas). 

� Estruturar a SEHAB como principal 
órgão de regularização da 
Prefeitura, articulando todas as 
ações necessárias para promover 
a regularização. 

� Constituir uma política integrada 
de regularização urbanística e 
fundiária 

� Criar comissões de regularização 
dos bairros com participação da 
população 

Historicamente a segregação sócio-espacial da 
população de baixa renda em setores precários 
da cidade de Campinas tem dificultado a 
inclusão social das famílias de baixa renda. Os 
empreendimentos do Programa MCMV e as 
ZEIS de indução estão se concentrando nas 
regiões mais periféricas reforçando a tendência 
de segregação sócio espacial.  
 
Há uma quantidade expressiva de glebas não 
utilizadas no interior do perímetro urbano (mais 
de 84 milhões de m2) parte das quais poderia 
ser urbanizada e oferecida ao mercado para a 
promoção de moradia de interesse social e do 
mercado. 

Produção de 
unidades 
habitacionais melhor 
localizadas e 
distribuídas no 
território municipal. 
 
Induzir a 
urbanização de 
glebas no interior do 
perímetro urbano 
para a produção de 
empreendimentos 
habitacionais de 
interesse social. 

� Estabelecer perímetros 
de ZEIS em glebas e 
terrenos vagos mais 
adequados para 
empreendimentos 
habitacionais. 

� Aplicar o instrumento do 
parcelamento e 
edificação compulsórios 
para ampliar a oferta de 
terrenos  

� Realizar gestão para a 
aquisição de terrenos 
com dívidas fiscais.  

� Viabilizar 

SEPLAN Área (em metros 
quadrados) de 
glebas ou 
terrenos 
disponibilizados 
para habitação de 
interesse social. 
 
Número de lotes 
vagos 
empreendidos 
para habitação de 
interesse social. 
 

� Aprovar PLGs incluindo regras 
para aplicação de instrumentos 
urbanísticos (como o parcelamento 
compulsório, por exemplo);  

� Dar prioridade à elaboração do 
projeto de Lei de ZEIS incluindo a 
regularização e a provisão com 
parâmetros de estímulo a 
produção privada especialmente 
na Macrozona 4 (coef., lote 
mínimo, transf. de potencial); 

� Envolver o Conselho Municipal de 
Habitação no acompanhamento da 
elaboração da Lei de ZEIS; 

� Na Macrozona 4 permitir que os 
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Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

Especialmente na MZ 4 há mais de 19 milhões 
de m2. 

economicamente 
empreendimentos de 
pequena escala 

proprietários de terrenos 
demarcados como ZEIS façam a 
transferência do potencial 
construtivo dos mesmos, se 
edificarem para HIS (0 a 3) ou 
doarem o terreno para a prefeitura;  

� Regulamentar, criar procedimentos 
e capacitar equipe para 
implementar os instrumentos do 
Estatuto da Cidade; 

� Criar rotina especial para 
licenciamento de 
empreendimentos em vazios 
urbanos; 

� Realizar pesquisa nos imóveis 
urbanos, principalmente as glebas, 
verificando-se aquelas que ainda 
pagam ITR (identificando o atual 
uso praticado) para que sejam 
tributados pelo imposto territorial e 
urbano. 

� Revisar a planta genérica de 
valores e as formas de tributação 
para que todas as glebas em 
perímetro urbano e que atendam 
os requisitos do Código Tributário 
Nacional, paguem IPTU em valor 
compatível com a localização. 

� Adquirir as glebas e terrenos de 
interesse para a construção de 
empreendimentos habitacionais de 
interesse social. 

� Localizar os lotes que possuem 
dívida com a prefeitura através de 
informações da Sec. De Finanças. 

� Utilizar a dação em pagamento 
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Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

para formação de um banco de 
terras além de outros instrumentos 
(ex: instituto do abandono). 

Há alguns terrenos públicos não utilizados em 
Campinas, dos quais 239.587,86 m² pertencem 
à COHAB Campinas, com potencial para a 
implantação de empreendimentos 
habitacionais. Só com o montante da COHAB, 
seria possível implantar mais de mil unidades 
habitacionais.  

Destinar parte dos 
terrenos públicos 
(da União, Estado e 
Município) 
existentes para a 
produção de novas 
unidades 
habitacionais de 
interesse social. 

� Delimitar alguns imóveis 
públicos como ZEIS, 
destinando-os 
principalmente à 
produção de habitação 
de interesse social; 
 

SEHAB e 
SEPLAN 

Área (em metros 
quadrados) de 
terrenos públicos 
destinados a 
programas 
habitacionais. 

� Realizar pesquisa sobre os 
imóveis públicos (União, Estado e 
Município) existentes com vistas à 
produção de habitação de 
interesse social; 

� Realizar avaliação financeira dos 
imóveis públicos de interesse para 
a produção habitacional de 
interesse social; 

� Delimitar como ZEIS de indução os 
terrenos públicos selecionados; 

Há mais de 35 mil domicílios vagos não 
utilizados em Campinas, segundo dados da 
FJP. Há também 122 edificações vazias na 
área central de Campinas (fonte: MORENO, 
2010). 
Dados dos últimos anos apontam queda da 
densidade populacional em bairros centrais do 
município. 
 

Induzir e promover 
empreendimentos  
habitacionais em 
imóveis existentes 
na área central 
potenciais para a 
moradia.  

� Delimitar como ZEIS 
alguns imóveis no 
perímetro da área 
central; 

� Implementar uma 
política de tributação 
especial na área central 
com vistas a estimular a 
ocupação habitacional 
nos imóveis vagos; 

� Destinar proporções 
maiores de recursos 
orçamentários públicos 
na aquisição de imóveis 
na área central para 
viabilizar a produção de 
unidades habitacionais 
nestas áreas. 

SEHAB, 
SEPLAN e 
Secretaria de 
Finanças 

Número de 
imóveis vagos 
destinados para 
habitação de 
interesse social. 
 
Volume de 
recursos 
orçamentários da 
Prefeitura 
destinados ao 
programa de 
requalificação de 
imóveis na área 
central para HIS e 
de locação social. 

� Demarcar imóveis no perímetro da 
área central como ZEIS; 

� Realizar pesquisa sobre os 
imóveis existentes na área central, 
verificando-se proprietários, 
situação tributária (dívidas) e 
valores financeiros; 

� Estabelecer incentivos fiscais para 
induzir empreendimentos de HIS 
na área central;  

�  Estabelecer uma política de 
tributação considerando as áreas 
de HIS; 

� Adquirir imóveis de interesse para 
a implantação de 
empreendimentos habitacionais de 
interesse social com parcerias. 

� Instituir programa de locação 
social. 

� Firmar acordos de Cooperação 
técnica para viabilizar o programa 
de locação social. 
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Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

� Definir critérios de subutilização.  
 

Moradia em cortiços: só na região central 
verificou-se a existência de 272 cortiços 
(classificados como hotéis e habitação coletiva), 
precariamente ocupados por famílias de baixa 
renda (fonte: MORENO, 2010). 

Manter parcelas da 
população de baixa 
renda morando na 
área central. 

� Delimitar como ZEIS 
alguns imóveis coletivos 
no perímetro da área 
central; 

� Implementar uma 
política de tributação 
especial na área central 
com vistas a estimular a 
ocupação habitacional 
nos imóveis vagos; 

� Destinar proporções 
maiores de recursos 
orçamentários públicos 
na aquisição de imóveis 
na área central para 
viabilizar a produção de 
unidades habitacionais 
nestas áreas. 

SEHAB, 
Secretaria de 
Assistência 
Social, SEMURB, 
Secretaria de 
Cultura e 
Secretaria de 
Saúde. 

Volume de 
recursos 
orçamentários da 
Prefeitura 
destinados ao 
programa de 
requalificação de 
imóveis na área 
central para HIS e 
de locação social. 
 
 

� Identificação e caracterização dos 
cortiços e das famílias moradoras; 

� Realizar pesquisa sobre os 
imóveis coletivos na cidade, 
verificando-se proprietários, 
situação tributária (dívidas) e 
valores financeiros; 

� Desenhar a política de 
requalificação e de locação social 
de imóveis coletivos na área 
central, como alternativa dentro do 
conjunto de programas 
habitacionais atualmente 
disponíveis. 

Verifica-se em Campinas a elevação dos 
preços dos terrenos em toda a cidade. Tal fato 
decorre, dentre outros fatores, do modelo de 
urbanização espraiada, provocada por novos 
loteamentos fechados nos limites do perímetro 
urbano/rural, e pelo aquecimento recente do 
mercado imobiliário. 

Controlar a 
valorização 
imobiliária de 
terrenos vazios e 
impedir a retenção 
especulativa dos 
mesmos. 

� Aplicar o instrumento do 
parcelamento e 
edificação compulsórios 
para pressionar a 
utilização de glebas 
desocupadas no interior 
do perímetro urbano; 

� Estimular incorporadores 
a realizar 
empreendimentos 
habitacionais nas glebas 
desocupadas no interior 

SEPLAN, 
SEMURB e 
SMAJ. 

Valor médio do 
m2 de terrenos 
destinados à 
produção de HIS. 

� Estruturar um corpo de fiscalização 
para evitar o surgimento de novos 
parcelamentos clandestinos no 
município  

� Incluir a exigência de um 
percentual de HIS (recurso e 
terreno) para novos 
empreendimentos imobiliários 
(exceto os de HIS) para o FMH. 
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Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

do perímetro urbano; 
� Promover controle mais 

rígido para restringir as 
ocupações no exterior 
do perímetro urbano. 

O município tem, nos últimos anos, ampliado 
sua atuação na urbanização de assentamentos 
precários, através da utilização dos recursos do 
PAC em grandes projetos integrados por sub-
bacia. 
Porém fica como desafio equacionar recursos 
financeiros para urbanização simples da 
maioria dos assentamentos em Campinas. 

Urbanizar os 
assentamentos 
precários (favelas, 
loteamentos 
irregulares e afins) 
que não estão 
atendidas pelos 
grandes projetos 
integrados do PAC 

�  Organizar e ampliar as 
ações inter-setoriais 
para o atendimento da 
demanda por 
urbanização simples. 

� Criar um grupo 
executivo dentro da 
SEHAB para realização 
de projetos e 
contratação de obras de 
pequeno porte. Na 
impossibilidade de 
ampliar equipe técnica 
interna para desenvolver 
projetos e obras de 
urbanização, 
desenvolver diretrizes e 
normas para licitação e 
contratação de serviços 
técnicos especializados 
de engenharia e 
arquitetura para 
urbanização de favelas. 

SEHAB, 
SEINFRA, 
SANASA, SMSP 
e SMMA. 

Lotes 
regularizados em 
assentamentos 
precários. 
 
Volume de 
recursos 
orçamentários da 
Prefeitura 
destinados às 
urbanizações de 
pequeno porte. 

� Estruturar equipe multidisciplinar 
na SEHAB para fazer projetos, 
executar e acompanhar as obras 
de infraestrutura, ou, se for o caso, 
definir diretrizes e realizar 
acompanhamento técnico dos 
projetos e obras de urbanização 
licitados; 

� Utilizar recursos e estrutura própria 
da PMC para obras de 
urbanização simples. 
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Tabela 12.1.2 

Eixo Temático 2 – Promoção Pública e Privada de Hab itação de Interesse Social 

Problema Objetivo 
específico Diretrizes / estratégias 

Responsável 
pelo 

monitoramento 
Indicadores Operações 

O déficit habitacional básico em 
Campinas é de 30.871 
domicílios, contabilizando-se os 
domicílios rústicos, coabitação, 
improvisados, cômodos e ônus 
excessivo com o aluguel.  
Calcula-se que só dentro dos 
assentamentos o déficit seja da 
ordem de 17.619 domicílios.         

Produzir unidades 
de habitação de 
interesse social, 
com subsídio, 
para o 
atendimento ao 
déficit habitacional 
básico de 
Campinas 
atendendo 
famílias com 
renda de 0 a 3 sm 
prioritariamente. 

� Viabilizar terrenos para a produção das 
unidades de interesse social em 
atendimento ao déficit habitacional básico; 

� Realizar gestão junto ao governo estadual e 
federal para viabilizar os recursos 
necessários para estes empreendimentos; 

� Estabelecer controle sobre a 
comercialização das unidades habitacionais 
de interesse social produzidas pela iniciativa 
privada; 

� Desonerar a produção privada de 0 a 3 
através de parcerias em terrenos com 
infraestrutura. 

� Fomentar a inserção de novos agentes na 
produção de 0 a 3. 

SEHAB, 
SEMURB e 
SEPLAN. 

Número de unidades de 
HIS produzidas para o 
atendimento ao déficit 
habitacional. 

� Realizar pesquisa sobre 
imóveis vagos públicos e 
privados existentes no 
perímetro urbano de 
Campinas com vistas a 
selecionar alguns para 
aquisição; 

� Realizar as 
desapropriações, se 
necessárias; 

� Solicitar recursos ao 
governo Federal a partir 
dos programas existentes 
(FNHIS, Minha Casa Minha 
Vida); 

� Contratar projetos e obras. 
� Incentivar a formação de 

cooperativas habitacionais; 
� Estabelecer parcerias com 

a iniciativa privada para 
empreendimentos de 0 a 3 
s.m. 

As necessidades habitacionais 
futuras previstas até 2023, 
segundo as estimativas do 
CEDEPLAR, contabilizam 
22.171 unidades para famílias 
com renda familiar de até 3 
salários mínimos e 11.344 
unidades para famílias com 
renda familiar maior que 3 até 5 
salários mínimos. 

Produzir unidades 
de habitação de 
interesse social, 
auto-financiadas 
pelos 
empreendimentos 
imobiliários 
futuros, para o 
atendimento à 
demanda 

� Viabilizar contrapartidas que consigam obter 
terra e recursos para a política de habitação 

� Implementar instrumentos para capturar a 
valorização imobiliária 

� Transformar projetos estratégicos em áreas 
de operação urbana e regulamentá-las 
através de leis específicas. 

� Exigir um percentual de HIS em todos os 
novos empreendimentos. 

 

SEHAB, 
SEPLAN, 
SMMA e 
SEMURB. 

Número de unidades de 
HIS produzidas para o 
atendimento à demanda 
demográfica futura. 

� Regulamentar as 
operações urbanas com a 
destinação de parte dos 
recursos para o FMH; 

� Regulamentar 
contrapartidas a partir da 
LOM – Lei Orgânica 
Municipal destinando parte 
dos recursos para o FMH.  
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Problema Objetivo 
específico Diretrizes / estratégias 

Responsável 
pelo 

monitoramento 
Indicadores Operações 

Projetos estratégicos já em 
aprovação pela prefeitura 
poderão influenciar no aumento 
da demanda futura por moradia.   
A previsão de novos 
empreendimentos e atividades 
industriais futuras poderá 
promover a ocupação indevida 
ou irregular de áreas próximas 
às novas instalações.  
Calcula-se que entre 2010 e 
2020 serão criados mais de 188 
mil empregos em Campinas 
(fonte: SETRANSP). 

habitacional 
futura. 

Há 225 edificações 
caracterizadas como 
habitações coletivas precárias 
(cortiços) na região central da 
cidade que têm potencial para 
reforma. Destas, parte poderia 
ser regularizada para fins de 
moradia de interesse social.  
Parte dessas famílias, já 
moraram em conjuntos 
habitacionais periféricos, mas 
preferiram mudar-se para a 
área central mesmo em 
situação precária de moradia. 

Promover a 
reforma de 
domicílios na área 
central de 
Campinas e 
manutenção de 
famílias de baixa 
renda morando no 
centro 

� Estimular a produção de HIS na área central 
para a demanda de cortiços. 

� Efetuar uma política de locação social para 
as famílias/indivíduos que possuem 
interesse em viver na área central, porém 
não têm renda suficiente para arcar com 
custos de aquisição e manutenção de um 
imóvel. 

� Acompanhar as reformas para garantir 
consonância com a preservação dos 
imóveis de interesse histórico. 

 

SEHAB, 
Secretaria de 
Cultura, 
SEMURB, 
SEPLAN 

Número de unidades 
habitacionais de 
interesse social 
edificadas no perímetro 
da área central. 
 
Número de contratos de 
locação social firmados 
com famílias de baixa 
renda. 
 
Numero de imóveis de 
habitação coletiva 
recuperados e 
regularizados na área 
central. 
 

� Realizar um cadastro de 
imóveis que apresentem 
habitações coletivas e 
verificar o potencial de 
manutenção dos mesmos 
para fins de moradia social. 

� Realizar pesquisa quanto a 
real situação dos cortiços 
na cidade, e características 
socioeconômicas da 
população moradora para 
implantação de estratégias 
de intervenção nesses 
imóveis beneficiando 
prioritariamente seus 
moradores. 

� Estabelecer instrumento 
jurídico junto aos 
proprietários para 
possibilitar a realização das 
reformas necessárias nos 
imóveis.  
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Problema Objetivo 
específico Diretrizes / estratégias 

Responsável 
pelo 

monitoramento 
Indicadores Operações 

� Contratar projetos e obras; 
� Cadastrar as famílias 

moradoras de cortiços na 
área central de Campinas. 

� Instituir Programa de 
Locação Social; 

� Pesquisar dívidas dos 
proprietários destes 
imóveis; 

� Utilizar a transferência de 
potencial construtivo dos 
imóveis. 

A produção contemporânea de 
HIS no Brasil tem no  Programa 
MCMV pela iniciativa privada 
como o principal produtor. Em 
Campinas, empreendimentos 
tanto públicos como privados 
estão concentrados na região 
noroeste (região já saturada, 
precária e carente de 
infraestrutura). Os projetos 
arquitetônicos reproduzem a 
tipologia padrão e são 
repetitivos e monótonos. 
 

Estimular a 
promoção pública 
e privada de 
habitação 
diversificada e 
distribuída em 
todo o território 
municipal, com 
projetos de 
melhor qualidade. 

� Realizar gestão junto aos empreendedores 
privados para apresentar soluções 
possíveis e rentáveis; 

� Estabelecer parcerias, como o consórcio 
imobiliário, operadas pelo Poder Público, 
entre os vários agentes na produção formal 
de habitação pelo mercado, viabilizando a 
produção de unidades habitacionais;  

� Instituir o subsídio localização localização 
para fomentar empreendimentos melhor 
localizados 

� Estabelecer parcerias para elaboração de 
projetos. 

SEHAB, 
SEPLAN, 
Gabinete do 
Prefeito e 
SEMURB. 

Número de unidades de 
HIS produzidas por 
Macrozonas da cidade 
(de forma a acompanhar 
a localização 
central/periférica dos 
empreendimentos) 

� Aprovar os PLGs para 
aplicar os instrumentos do 
Estatuto da Cidade; 

� Realizar reuniões com os 
empreendedores para 
demonstrar as alternativas 
e linhas de financiamento 
possíveis de serem 
combinadas para a 
produção da habitação de 
interesse social 

� Contratar estudos de 
viabilidade técnico-
econômicos para subsidiar 
as articulações com 
proprietários e 
empreendedores 
interessados em produzir 
HIS. 

� Introduzir a SEHAB nas 
rotinas de licenciamento 
dos novos 
empreendimentos de HIS. 

De acordo com o diagnóstico Urbanizar favelas � Aprofundar o conhecimento sobre a SEHAB Número de � Elaborar diagnóstico de 
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Problema Objetivo 
específico Diretrizes / estratégias 

Responsável 
pelo 

monitoramento 
Indicadores Operações 

habitacional do PLHIS, foi 
estimado que há 
aproximadamente 53.365 
domicílios situados em 
assentamentos precários em 
Campinas, dos quais 11.062 
devem ser removidos, 6.557 
precisam ser remanejados, 
6.826 estão implantados em 
assentamentos que demandam 
urbanização complexa e 24.199 
estão em núcleos passíveis de 
serem consolidados segundo 
critérios de urbanização 
simples. Os demais 4.721 
domicílios presentes nestes 
locais estão praticamente 
consolidados e demandam 
apenas intervenções pontuais, 
tais como melhorias 
habitacionais (vide Tabela 10.7 
do Capítulo 10 do Diagnóstico). 

e assentamentos 
precários 
integrando-os 
legal e 
urbanisticamente 
à cidade formal. 

situação urbanística e fundiária de 
assentamentos precários, sobretudo quanto 
ao grau e tipo de risco que alguns 
domicílios estão sujeitos, para definir melhor 
as estratégias de intervenção e priorização 
de áreas. 

�  Priorizar a busca de recursos junto aos 
Governos Federal e Estadual para 
urbanização destes assentamentos. 

� Estabelecer diretrizes de elaboração de 
projetos de urbanização de favelas (manual) 

� Produzir unidades habitacionais adequadas 
às necessidades de remoção de domicílios 
em assentamentos objeto de urbanização, 
visando a implantação de unidades 
antecipadamente à abertura de frentes de 
obra, de modo a evitar o uso de alternativas 
de moradia provisórias. As unidades 
destinadas à demanda por remoção devem 
ser localizadas no entorno ou muito 
próximas ao assentamento de origem. 

�  Estabelecer regras edilícias e de uso e 
ocupação do solo que viabilizem a 
regularização edilícia das moradias 
beneficiadas por urbanização; 

assentamentos 
precários com 
diagnóstico habitacional 
completo 
 
Número de 
assentamentos 
precários com projetos 
elaborados 
 
Número de 
assentamentos 
precários com 
regularização fundiária 
finalizada 
Número de 
assentamentos 
precários com 
intervenções finalizadas 
 
Volume de recursos 
orçamentários 
investidos na 
urbanização de 
assentamentos 
precários 

risco nos assentamentos 
precários (conforme Plano 
Municipal de Redução de 
Riscos - Ministério das 
Cidades)  

� Elaborar Planos de 
Urbanização de 
Assentamentos Precários 
por sub-bacias; 

� Elaborar e executar 
projetos de urbanização 
dos assentamentos 
precários. 
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Tabela 12.1.3 

Eixo temático 3 – Arranjo Institucional e Fonte de Recursos 

Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

A PMC tem em sua estrutura 
administrativa um órgão específico 
para a coordenação da política 
municipal de habitação: SEHAB. 
Existem 52 funcionários na SEHAB 
(fonte: SEHAB, 2011), porém, o 
corpo técnico e a estrutura 
administrativa da secretaria se 
mostram insuficientes para atender 
a esses desafios. Não há um setor 
com a função de planejamento da 
política habitacional e de 
implementação de ações de 
desenvolvimento institucional para a 
área. 

Fortalecer a SEHAB 
enquanto órgão com 
atribuição específica 
de formular, 
implementar, gerir e 
executar a política 
municipal de 
habitação 

 

� Redefinir a estrutura 
administrativa necessária 
para tornar a SEHAB o 
agente gestor da política de 
habitação em Campinas; 

� Ampliar e capacitar o corpo 
técnico da SEHAB; 

� Criar um setor de 
planejamento e 
desenvolvimento 
institucional da política de 
habitação. 

SEHAB 

Número de técnicos 
contratados para o 
órgão gestor da política 
de habitação 
 
Número de cursos de 
capacitação para o 
corpo técnico do órgão 
gestor da política de 
habitação 

� Quantificar o número de pessoal 
e equipamentos necessários 
para executar os programas 
criados; 

�   Capacitar os técnicos municipais 
a conhecer e operar os 
programas instituídos nas três 
esferas governamentais. 

� Desenhar a estrutura 
administrativa da Secretaria de 
Habitação levando em conta sua 
atribuição específica de formular, 
implementar, gerir, executar e 
monitorar a política municipal de 
habitação; 

 
As atribuições de regularização 
fundiária estão alocadas no 
gabinete do secretário de habitação, 
sendo que antes havia um órgão 
específico (a Coordenadoria 
Especial de Regularização 
Fundiária), que veio do Gabinete do 
Prefeito e trouxe a competência de 
analisar todos os processos de 
regularização, não só de baixa 
renda. 

Otimizar a ação da 
equipe responsável 
pela  regularização 
fundiária 

� A SEHAB deverá centralizar 
os processos de 
regularização fundiária 
somente em áreas com 
habitação de interesse 
social.  

� Os demais processos de 
regularização fundiária 
deverão ser direcionados 
para órgãos mais afetos a 
regularização em geral.  

SEHAB 

Relação entre o 
número de processos 
de regularização 
fundiária de interesse 
social e de interesse 
específico analisados 
pela SEHAB 

� Adequar estrutura administrativa 
de forma a direcionar a ação da 
SEHAB atuando apenas nos 
processos de regularização 
fundiária que envolvem 
loteamentos ocupados por 
famílias de baixa renda. 

Atualmente a PMC não conta com 
um sistema que centralize as 
informações relacionadas com a 
questão habitacional no município. 
Além disso, não há monitoramento 

Criar, estruturar e 
gerenciar um 
sistema de 
informações e de 
monitoramento e 

� Estabelecer um sistema de 
monitoramento das metas do 
plano municipal de habitação 
pelo Poder Público; 

� Estabelecer um sistema de 

SEHAB, 
SEPLAN, 
SEINFRA, 
Concessionárias, 
SMSP e SMMA. 

Número de metas 
monitoradas, avaliadas 
e controladas. 

� Criar uma estrutura de 
acompanhamento do plano 
contendo técnicos da Secretaria 
de Habitação através do 
acompanhamento das ações do 
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Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

dos resultados dos investimentos 
em habitação 

avaliação da política 
habitacional 

 

monitoramento das metas do 
plano de habitação pela 
sociedade civil; 

plano e revisão constante dos 
indicadores; 

� Incluir na rotina, no âmbito deste 
sistema, a elaboração de 
relatórios anuais contendo o 
acompanhamento de todos os 
indicadores do plano e demais 
informações de acompanhamento 
(como despesas realizadas, etc.) 

 

Há uma rede de entidades 
acadêmicas, profissionais e de 
pesquisa envolvidos com a questão 
habitacional no município (Unicamp, 
PUC, Sindicato de Engenheiros, 
IAB entre outros). Porém, essa rede 
não está inserida na política 
municipal de habitação 

Prever ações para 
inserir esses agentes 
no sistema municipal 
de habitação, tais 
como: 
desenvolvimento de 
projetos, capacitação 
técnica, assistência 
técnica habitacional 
(serviços de 
arquitetura, 
engenharia, jurídico, 
contábil etc) 

 SEHAB 

Número de convênios 
celebrados com 
entidades da 
sociedade civil para 
implementação da 
política municipal de 
habitação 

� Celebrar convênios com as 
entidades acadêmicas e de 
pesquisa interessadas em atuar 
junto a política de habitação da 
prefeitura 

� Utilizar recursos do FMH para a 
contratação de cursos de 
capacitação para os 
Conselheiros; 

Para o desenvolvimento de ações 
de assistência técnica na área 
habitacional, a Prefeitura de 
Campinas oferece, desde 2003, 
como o exemplo do programa 
PROMORE, viabilizado por meio de 
convênio com o Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São 
Paulo - Delegacia Regional de 
Campinas. Porém, o programa não 
ganhou em escala de atendimento e 
tem oferecido somente a 
modalidade de atendimento 

Ampliar a oferta de 
assistência técnica 
para famílias de 
baixa renda, 
incluindo a melhoria 
de unidades 
habitacionais em 
assentamentos 
precários.  

 SEHAB 

Número de domicílios 
reformados com 
orientação de 
assistência técnica 
 
Número de técnicos 
atuantes na orientação 
de serviços de 
assistência técnica 
habitacional 

� Instituir um programa de 
Assistência Técnica Habitacional, 
com foco nas famílias de baixa 
renda. 

� Estruturar uma equipe mínima 
para elaborar projeto e 
acompanhar obras; 

� Prever modalidades de 
atendimento individual e coletiva 
(assentamentos precários), além 
de vários serviços: arquitetônico, 
jurídico, contábil, social, etc. 
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Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

individual, sem, por exemplo, prever 
estratégias de atendimento coletivo 
(como no âmbito de um 
assentamento precário).  

Existem dois fundos destinados ao 
desenvolvimento da política 
habitacional em Campinas: 
FUNDAP e Fundo Municipal de 
Habitação, cujas atribuições se 
sobrepõem. O FUNDAP mostra-se 
como um fundo consolidado, 
contando com fonte estável de 
recurso de pequena parte da receita 
da SANASA. A concessão de 
recursos, pelo FUNDAP, para 
pequenos empréstimos para 
material de construção e mão-de-
obra é uma modalidade consolidada 
de solução habitacional.  

Ampliar os recursos 
dos fundos e 
aperfeiçoar sua 
aplicação 
 

� Garantir a efetiva destinação 
das fontes de receita 
previstas para os fundos de 
habitação (receita da 
EMDEC e contrapartida de 
EHIS, no FUNDAP, e 1% da 
receita do ICMS no Fundo 
Municipal de Habitação).  

� Criar banco de materiais de 
construção para aplicar em 
melhorias habitacionais e 
obras de urbanização de 
assentamentos precários 
(tais como sobras de obras, 
resíduos de demolição e 
construção, doações etc.). 

� Garantir o fornecimento de 
assistência técnica em todas 
as etapas da concessão e 
aplicação de recursos do 
FUNDAP 

� Destinar recursos de 
contrapartida, outorga 
onerosa e operações 
urbanas para o FMH.  

SEHAB 
Volume de recursos 
destinados aos fundos 
de habitação 

� Redefinir as funções de cada 
um dos fundos de habitação  

� adequar a Lei do Fundo de 
Habitação com Conselho 
Gestor e aporte de recursos das 
contrapartidas; 

A participação e o controle social 
sobre a política de habitação se dão 
hoje através do Conselho Municipal 
de Habitação e das Conferências 
Municipais de Habitação. Porém, o 
Conselho não tem caráter 
deliberativo e não tem rotinas de 

Fortalecer e ampliar 
a participação e o 
controle social da 
política de habitação 
Incrementar a 
legitimidade, 
funcionamento e 

� Estruturar o conselho 
municipal de habitação com 
a criação de rotinas de 
definição de pauta, 
constituição de pareceres, 
resoluções, etc;  

� criar um setor de apoio 

SEHAB 

Número de reuniões 
realizadas pelo 
Conselho Municipal de 
Habitação 
 
Número de resoluções 
aprovadas pelo 

� Capacitar o Conselho dando 
melhores condições aos 
conselheiros para exercer o 
controle social da política de 
habitação  
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Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

produção de resoluções.  
Existem em Campinas três 
conselhos no setor habitacional 
(Conselho Municipal de Habitação, 
Conselho Consultivo do Fundap e 
Conselho Gestor do FMH).  A 
composição dos conselhos não 
observa orientações do Governo 
Federal (lei 11.124/05, que institui o 
Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social). 

organização interna 
dos mecanismos de 
participação 
(Conselho e 
Conferência 
Municipal de 
Habitação).  
 
Dar caráter 
deliberativo ao 
Conselho.  

(secretaria executiva) para as 
rotinas dos conselhos, com 
a capacitação, formação e 
assessoria técnica; 

� Promover regularmente 
Conferências Municipais de 
Habitação 

� Os conselhos deverão 
garantir a participação 
popular conforme as 
diretrizes da Lei 11.124, que 
cria o SNHIS, para que no 
mínimo ¼ das vagas seja 
destinada aos movimentos 
populares. 

Conselho Municipal de 
Habitação 
 
Número de cursos de 
capacitação oferecidos 
ao Conselho Municipal 
de Habitação 

Considerando o período 2005 a 
2010, a Prefeitura de Campinas 
investiu menos de 0,5% dos 
recursos municipais na função 
habitação. Esse valor está abaixo 
do que municípios com o porte 
populacional de Campinas tem 
aplicado na área habitacional, um 
pouco mais de 1% das despesas 
(na média entre 2005 e 2007, 
segundo dados da STN). 

Ampliar a 
disponibilidade de 
recursos próprios do 
orçamento para a 
habitação. 
Garantir maior 
eficiência na 
execução do 
orçamento. 

� Consolidar a política 
municipal de habitação e 
reservar os recursos 
financeiros planejados nos 
três PPAs (até 2023) para 
investimentos em habitação 
de interesse social; 

� Garantir que este percentual 
seja reservado para a 
implementação do plano, 
incluindo-o não só nos PPAs, 
mas na lei de diretrizes 
orçamentárias (LDO) e Lei do 
Orçamento Anual (LOA); 

� Estabelecer gestão junto aos 
governos federal e estadual 
para garantir a participação 
na política habitacional dos 
recursos programados para 

SEHAB e 
Secretaria de 
Finanças 

Percentual do 
Orçamento Municipal 
destinado à habitação 

� Prever os valores programados no 
plano municipal de habitação nos 
próximos  PPAs LDO e LOA (até 
2023)  

� Inserir questões de interesse para 
o monitoramento da política 
habitacional no cadastro 
multifinalitário em 
desenvolvimento pela SEPLAN 
Estabelecer agenda de reuniões 
com representantes do governo 
federal e estadual de forma a 
estruturar e garantir os recursos 
planejados. 
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Problema Objetivo específico Diretrizes / estratégias 
Responsável 

pelo 
monitoramento 

Indicadores Operações 

as duas esferas 
governamentais; 

� Estabelecer nova política de 
tributação como estratégia 
para aumentar 
gradativamente a receita do 
município incluindo recursos 
das Operações Urbanas e 
outorga onerosa. 

A COHAB-CP, criada na década de 
1960, teve um grande volume de 
produção habitacional até o final da 
década de 1980. Depois desse 
período, diminui seu nível de 
produção, necessitando superar 
desafios para atender as demandas 
atuais da nova política nacional de 
habitação. Em 2010 houve 
alteração do seu estatuto social 
estabelecendo novas atribuições. 

Avaliar o novo 
modelo de gestão da 
COHAB à luz dos 
objetivos da política 
municipal de 
habitação 
 
Definir as metas de 
atuação da COHAB 
frente aos objetivos 
instituídos pelo 
Plano de Habitação. 

 SEHAB e 
COHAB 

Número de projetos e 
ações realizados pela 
COHAB em 
conformidade com os 
objetivos do Plano 
Municipal de Habitação 

� Quantificar o número de pessoal 
e equipamentos necessários 
para executar os programas 
criados; 

� Prestação de serviços à PMC 
nas áreas de elaboração de 
projetos de urbanização, 
provisão, trabalho social, 
regularização fundiária, etc. 

� Promover cursos para 
capacitação da equipe técnica da 
COHAB, na área de HIS 
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13. O Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano  

Municipal de Habitação de Campinas-SP 

 

O monitoramento consiste na produção de conhecimento efetivo sobre a evolução das ações 

implementadas em um Plano, Programa ou Projeto e permite sua avaliação contínua acerca do 

cumprimento das ações programadas. Trata-se, portanto, de um processo que permite a 

constante identificação de êxitos e insucessos do trabalho planejado, configurando-se como uma 

importante ferramenta de planejamento.  

 

Contudo, a experiência tem demonstrado os problemas advindos da montagem de sistemas muito 

sofisticados de monitoramento quando a realidade institucional não tem suporte para levá-los a 

cabo. Sendo assim, inicialmente o Plano Municipal de Habitação de Campinas especifica apenas 

três procedimentos de monitoramento para serem aplicados nos primeiros quatro anos de 

implantação do Plano Municipal de Habitação, os quais serão descritos a seguir.  

 

 

13.1 O Sistema de Acompanhamento de Metas  

 

Um aspecto fundamental para a avaliação dos resultados do Plano é a comparação das ações 

realizadas, após sua aprovação, com as metas e objetivos propostos. Este aspecto pode ser 

avaliado em distintos níveis, sendo o mais específico deles aquele referente à comparação entre o 

programado e o executado para cada uma das atividades. Neste sistema, os indicadores são os 

valores unitários utilizados na definição das metas por quadriênio (períodos do PPA), traduzidos 

em METAS ANUAIS em cada programa.  Os principais objetivos do sistema em foco são: 

 

1) Identificar transtornos e dificuldades para o cumprimento das metas, a fim de 

determinar as causas e fontes dos mesmos para pôr em prática ações corretivas; 

2) Determinar práticas acertadas nas estratégias de execução, para reproduzi-las nos 

casos em que isso seja possível; 

3) Dispor de informação que permita estabelecer uma programação melhor das 

atividades futuras; 

4) Compartilhar com outros atores sociais ou institucionais os avanços das 

intervenções, sobre bases claras e objetivas. 
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A comparação deve ser realizada anualmente e o fórum privilegiado dessa prestação de contas é 

o Conselho Municipal de Habitação.  

 

 

13.2 O Sistema de Acompanhamento dos Objetivos e Es tratégias  

 

O foco desse sistema é a evolução qualitativa do Plano e os indicadores originam-se nos seus 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E ESTRATÉGIAS, conforme se verifica nas tabelas referentes aos 

eixos temáticos da política municipal de habitação, no Capítulo 12 deste produto.  

 

 

13.3 Avaliação Participativa 

 

A Avaliação Participativa configura-se como o principal procedimento ou mediação que permeia 

todo o processo de monitoramento. Para tanto, é preciso diferenciar o nível de detalhe e o tipo de 

informação requerida e um pequeno número de indicadores necessários para resumir o progresso 

global. No quadriênio inicial do PLHIS, o foco da avaliação participativa deverá se estender do 

Conselho Municipal de Habitação para grupos focais nas áreas atendidas. A periodicidade deve 

ser anual. 

 

 

14. Programas de Atendimento 

 

14.1 Programa 1 - Programa de Desenvolvimento Insti tucional 

 

O programa tem como objetivo adequar o funcionamento das instâncias administrativas 

relacionadas à política habitacional, principalmente de interesse social. Visa aperfeiçoar a gestão 

da política de habitação, capacitando os agentes envolvidos na política, sejam governo, sociedade 

civil ou setor produtivo ligado a construção civil. Propõem-se três tipos de ações sob este 

programa: 
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� SUB programa 1.1   

Fortalecimento das Capacidades Administrativas da P olítica Municipal 

Habitacional:  medidas para que o órgão gestor fortaleça suas capacidades de planejar, 

formular, implementar, gerir e executar as políticas habitacionais, mesmo quando essas 

estiverem delegadas, bem como, na elaboração de estudos e projetos complementares e 

necessários para implementação do Plano de Habitação. 

 

� SUB programa 1.2   

Fortalecimento da Gestão Participativa e do Control e Social da Política Municipal 

de Habitação : medidas para a adequação, consolidação e fortalecimento dos conselhos 

e fundos relacionados à política de habitação, além da implementação de um sistema de 

informações, monitoramento e avaliação. 

 

� SUB programa 1.3   

Adequação dos Instrumentos Normativos e Legais : medidas para revisão e melhoria 

de leis e normas afetos à política habitacional de interesse social, principalmente aquelas 

relacionadas à política urbana do município no intuito de facilitar a produção de 

habitação social: facilitando os processos de licenciamento e viabilizando parâmetros 

mais adequados ao atendimento da população com renda de 0 a 3 s.m., trazendo como 

conseqüência o barateamento da produção habitacional de interesse social. 

 

 

14.1.1 Agentes 

 

Secretaria de Habitação, Planejamento, Urbanismo, COHAB, Conselho Municipal de Habitação.  

 

 

14.1.2 Fontes de Recursos 

 

Federal e Estadual: parcerias com essas esferas de governo.  

Municipal: Orçamento municipal; Fundo Municipal de Habitação;  
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14.1.3 Metas de Investimento 

 

Para as metas de investimento do programa de desenvolvimento institucional, propõe-se a 

aplicação de recursos da ordem de R$ 1 milhão anuais, que poderão ser utilizados em estudos, 

projetos e assessorias para subsidiar as medidas de aperfeiçoamento da estrutura administrativa 

e normativa da política municipal de habitação, além da capacitação da gestão participativa. O 

município deverá arcar com a maior parte deste recurso (60%), visto que é o principal 

demandatário e beneficiário dessa política, prevendo-se, também, uma pequena participação do 

estado e do governo federal (20%). 

 

Tabela 14.1.3.1 

Metas de Investimento (R$) – Programa de Desenvolvi mento Institucional da Política de 

Habitação, por Plano Plurianual - PPA (2011-2023) 

PPA Metas por Esfera de 
Governo 

Município Estado União TOTAL 

60% 20% 20% 100% 

2011-2013 
R$ milhão por ano R$ 0,60 R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 1,00 

R$ Total Período R$ 1,80 R$ 0,60 R$ 0,60 R$ 3,00 

2014-2017 
R$ milhão por ano R$ 0,60 R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 1,00 

R$ Total Período R$ 2,40 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 4,00 

2018-2021 
R$ milhão por ano R$ 0,60 R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 1,00 

R$ Total Período R$ 2,40 R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 4,00 

2022-2023 
R$ milhão por ano R$ 0,60 R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 1,00 

R$ Total Período R$ 1,20 R$ 0,40 R$ 0,40 R$ 2,00 

TOTAL 
2011-2023 

R$ milhão por ano R$ 0,60 R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 1,00 

R$ Total Período R$ 7,80 R$ 2,60 R$ 2,60 R$ 13,00 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Gráfico 14.1.3.1 

Metas de Investimento (R$) – Programa de Desenvolvi mento Institucional da Política de 

Habitação, por Plano Plurianual - PPA (2011-2023) 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

14.2 Programa 2 - Programa de Provisão de Habitação  de Interesse 

Social 

 

O programa tem como objetivo ampliar a ofertar de novas unidades habitacionais, produzidas com 

qualidade e localização adequada no tecido urbano da cidade, de modo a atender o déficit 

habitacional, a demanda futura e as necessidades de remanejamento e reassentamento dos 

assentamentos precários. 

 

O PMCMV trouxe a perspectiva de atendimento em larga escala ao déficit habitacional na faixa de 

mais baixa renda (0 a 3 s.m.), colocando a iniciativa privada como principal agente de 

operacionalização da produção habitacional. O principal obstáculo desta participação é o preço 

elevado dos terrenos que não contribuiu para a construção em larga escala deste tipo moradia. 

Tem-se como grandes desafios: manter o volume de recursos para intervenção em larga escala, 

no horizonte de planejamento do Plano (até 2023); e promover o acesso à terra urbanizada, de 

modo a não encarecer o produto final e permitir a melhor qualidade e localização urbana dos 

empreendimentos. 

 

0,60 0,60 0,60 0,60

0,20 0,20 0,20 0,20

0,20 0,20 0,20 0,20

2011-2013 2014-2017 2018-2021 2022-2023

União

Estado

Município

R$ milhões/ano
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Também deverão ser previstas medidas e recursos para o apoio à inserção de novos atores na 

produção habitacional, tais como associações, sindicatos, cooperativas etc. Tais iniciativas podem 

se configurar tanto em recursos para a provisão quanto em ações de capacitação para o apoio a 

essas entidades. 

 

 

14.2.1 Agentes 

 

Secretaria de Habitação, COHAB, Iniciativa Privada, Associações ou Cooperativas.  

 

 

14.2.2 Fontes de Recursos 

 

Federal: Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; Orçamento Geral da União; 

Programa Minha Casa, Minha Vida (FAR, FGTS e Entidades – FDS); Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS; PAC. 

Estaduais: Recursos da Secretaria do Estado de Habitação e CDHU. 

Municipal: Orçamento municipal; Fundo Municipal de Habitação; Contrapartidas; Operações 

Urbanas, Terrenos adquiridos ou negociados pela prefeitura 

 

Tabela 14.2.2.1 

Custos de Atendimento – Provisão de Habitação de In teresse Social (2011-2023) 

Necessi dades Habitacionais  Total  Custo Unitário*  Custo Total  

Remanejamento 429 R$ 50.000 R$ 21.450.000 

Reassentamento 17.399 R$ 50.000 R$ 869.950.000 

Déficit Fora dos Assentamentos Precários 13.043 R$ 50.000 R$ 652.150.000 

Demanda Demográfica Futura (0 a 3 s.m.) 22.171 R$ 50.000 R$ 1.108.550.000 

Demanda Demográfica Futura (3 a 5 s.m.) 11.344 R$ 50.000 R$ 567.200.000 

TOTAL 64.386 - R$ 3.219.300.000 

* Valores Médios Minha Casa, Minha Vida (1ª. Fase). 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Tabela 14.2.2.2 Principais ações executadas ou em e xecução – Provisão de Habitação de 

Interesse Social (2004-2011) 

Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação 

Endereço Obra 
Fonte 

Recurso 

Recurso 
Externo 

R$ 

Município 
R$ 

Total 
R$ 

Construção de 
1.160 unidades 
HIS 

Nova Aparecida (Campinas 
F1, F2 e F3-Novotel) 

CDHU 27.334.189,93 
 

27.334.189,93 

Construção de 
100 unidades 
HIS 

Jardim Campineiro 
(Campinas J) 

CDHU 3.152.871,27 0,00 3.152.871,27 

Construção de 
319 unidades 
HIS 

Jardim São Bento 
(Campinas L) 

CDHU 3.665.344,32 0,00 3.665.344,32 

Produção de 
193 UH 
(Produção 
Direta/ 
Empreitada) - 
CDHU 

Campinas C4 CDHU 
  

9.759.596,53 

Construção de 
65 unidades HIS 

Residencial Novo Mundo 
CDHU / 
crédito 

associativo 
   

Construção de 
13 unidades HIS 
(PSH) 

Vila Brandina 
COHAB / 

PSH    

Construção de 
32 unidades HIS 
(PSH) 

Nova Bandeirante 
Residencial 

COHAB / 
PSH    

Construção de 
40 unidades HIS 
(PSH) 

N. R. Guaraçaí 
COHAB / 

PSH    

Construção de 
313 unidades 
HIS 

Jd. Marisa I 
OGU / 
FNHIS 

4.247.097,96 4.159.129,38 8.406.227,34 

Construção de 
100 UH 

Vila 2 - Vila Parque 
Anhumas 

PAC 1.326.745,40 1.816.181,76 3.142.927,16 

Construção de 
48 UH 

Gleba B PAC 899.604,55 1.099.975,45 1.999.580,00 

Construção de 
60 UH 

Núcleo Residencial 
Guaraçaí 

PAC 405.249,86 554.746,56 959.996,42 

Construção de 
80 UH 

Vila 1 - Vila Parque 
Anhumas 

PAC 1.059.255,22 1.450.014,46 2.509.269,68 

Produção de 
185 unidades 
habitacionais 

Jd. Marisa (85) e Gleba B 
(100) 

PAC 4.255.000,00 4.018.370,79 8.273.370,79 

Construção de 
96 unidades HIS 

Jd. Sta. Monica/ Jd. São 
Marcos/ Jd. Campineiro/ 
Jd. Campineiro 2A/ Jardim 
Campineiro 2B 

PAC 
(Quilombo) 

2.644.068,44 1.007.325,57 3.651.394,01 
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Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação 

Endereço Obra 
Fonte 

Recurso 

Recurso 
Externo 

R$ 

Município 
R$ 

Total 
R$ 

Construção de 
112 unidades 
HIS 

Condomínio Residencial 
Villa Colorado III 

PAR 
  

3.577.909,44 

Construção de 
140 unidades 
HIS 

Condomínio Residencial 
Santos Dumont I 

PAR 
  

4.492.908,00 

Construção de 
144 unidades 
HIS 

Condomínio Residencial 
Villa Colorado II 

PAR 
  

4.590.823,68 

Construção de 
160 unidades 
HIS 

Condomínio Residencial 
Santos Dumont II 

PAR 
  

5.101.497,60 

Construção de 
180 unidades 
HIS 

Condomínio Residencial 
Samambaia 

PAR 
  

5.751.136,80 

Construção de 
192 unidades 
HIS 

Condomínio Residencial 
Villa Colorado I 

PAR 
  

6.087.834,24 

Construção de 
200 unidades 
HIS 

Conjunto Residencial 
Parque São Bento II 

PAR 
  

6.547.746,00 

Construção de 
351 unidades 
HIS 

 Conjunto Residencial 
Parque São Bento 

PAR 
  

11.205.222,21 

Construção de 
352 unidades 
HIS 

Condomínio Residencial 
Parque da Mata I 

PAR 
  

13.552.000,00 

Construção de 
416 unidades 
HIS 

Condomínio Residencial 
Parque da Mata II 

PAR 
  

16.000.000,00 

Construção de 
16 unidades HIS 

Residencial Orosimbo Maia 
SEHAB / 
COHAB  

534.000,00 534.000,00 

Construção de 
224 unidades 
HIS (PSH) 

Residencial Vila Esperança 
SEHAB / 
COHAB  

4.100.000,00 4.100.000,00 

Construção de 
617 unidades 
HIS (PSH) 

Residencial Vila Olimpia 
SEHAB / 
COHAB  

18.000.000,00 18.000.000,00 

Construção de 
64 unidades HIS 

Residencial Vila Georgina 
SEHAB / 
COHAB  

1.539.000,00 1.539.000,00 

Construção de 
729 UH 

  CEF / PSH 4.099.500,00 

19.427.240,17 51.346.740,17 

Construção de 
739 UH 

  
Economiza / 

PSH 
4.434.000,00 

Construção de 
1.227 UH 

  
Família 

Paulista / 
PSH 

5.793.000,00 

Construção de 
3.715 UH 

  
COHAB / 

PSH 
17.593.000,00 
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Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação 

Endereço Obra 
Fonte 

Recurso 

Recurso 
Externo 

R$ 

Município 
R$ 

Total 
R$ 

MCMV (0 a 3 
s.m.) - 5.652 UH 

  MCMV 
   

MCMV (3 a 6 
s.m.) - 4.959 UH 

  MCMV 
   

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Habitação, 2011. 

 

Tabela 14.2.2.3 Principais ações previstas – Provis ão de Habitação de Interesse Social 

Vinculação Objeto Área/Empreendimento Recursos Totais R$ 

CDHU construção de 842 UH San Martin   

CDHU 
construção de 120 UH (Parceria Associações 

e Cooperativas/ Auto-construção) 
Campinas Q 1.395.720,00 

CDHU 
construção de 200 UH (Parceria Associações 

e Cooperativas/ Auto-construção) 
Campinas R 2.326.200,00 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Habitação, 2011. 

 

 

14.2.3 Metas de Investimento 

 

As metas de investimento do programa de provisão de habitação de interesse social prevêem que 

o déficit habitacional atual seja atendido até o final de 2017, sendo posteriormente atendida a 

demanda oriunda do futuro crescimento demográfico. Calculou-se uma escala de atendimento que 

se ampliará ao longo dos anos. Visto que o programa Minha Casa, Minha Vida tornou-se 

atualmente o principal instrumento da produção habitacional no município, projetou-se um maior 

aporte de recursos do Governo Federal no programa (70%); vale frisar que o município já conta 

com cerca de 5.500 unidades aprovadas na primeira fase do Programa Minha Casa, Minha Vida, 

número próximo às 7.150 unidades previstas para atendimento com recursos do governo federal 

até 2013.  

 

Vale destacar que a parceria com o Município se mostra essencial para a implementação do 

programa, por meio contrapartidas, parcerias e licenciamento dos projetos. Assim, prevê-se que o 

município também arcará com parte da produção habitacional de interesse social, sendo previsto 

10% do atendimento total, a partir do segundo PPA (2014). Essa produção poderá ser direcionada 

àquelas famílias moradoras em áreas de risco (que demandam remanejamento ou 

reassentamento) e que não são enquadradas nos programa Minha Casa, Minha Vida; isso será 

um importante mecanismo para viabilizar a urbanização e regularização dos assentamentos 
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precários. A produção do município poderá se realizar, no curto prazo, em terrenos públicos, da 

própria prefeitura (e Cohab), superando a questão do acesso à terra para esses 

empreendimentos. E embora a Prefeitura não tenha recursos para aumentar sua participação na 

produção de unidades prontas, pode usar recursos de menor montante para melhorar, 

qualitativamente, a produção do programa MCMV.  

 

Prevê-se que o estado participe com 20% do total da produção habitacional, incrementando a 

produção atual que vem sendo realizada. 

 

Por fim, vale destacar que os valores referentes ao número de unidades é uma referencia, já que 

o Município e o Estado podem participar conjuntamente à União na produção das unidades.    

 

Tabela 14.2.3.1 
Metas de Investimento (R$) – Provisão de Habitação de Interesse Social, por Plano 

Plurianual - PPA (2011-2023) 

PPA Metas por Esfera de 
Governo Município Estado União TOTAL 

2011-2013 

Unidades 250 1.750 13.000 15.000 

R$ milhões por ano R$ 4,29 R$ 30,01 R$ 222,96 R$ 257,27 

R$ Total Período R$ 12,86 R$ 90,04 R$ 668,89 R$ 771,80 

2014-2017 

Unidades 2.000 4.000 14.000 20.000 

R$ milhões por ano R$ 25,73 R$ 51,45 R$ 180,09 R$ 257,27 

R$ Total Período R$ 102,91 R$ 205,81 R$ 720,34 R$ 1.029,06 

2018-2021 

Unidades 2.000 4.000 14.000 20.000 

R$ milhões por ano R$ 25,73 R$ 51,45 R$ 180,09 R$ 257,27 

R$ Total Período R$ 102,91 R$ 205,81 R$ 720,34 R$ 1.029,06 

2022-2023 

Unidades 1.000 2.000 7.000 10.000 

R$ milhões por ano R$ 25,73 R$ 51,45 R$ 180,09 R$ 257,27 

R$ Total Período R$ 51,45 R$ 102,91 R$ 360,17 R$ 514,53 

TOTAL 
2011-2023 

Unidades 5.250 11.750 48.000 65.000 

R$ milhões por ano R$ 20,78 R$ 46,51 R$ 189,98 R$ 257,27 

R$ Total Período R$ 270,13 R$ 604,57 R$ 2.469,74 R$ 3.344,45 
Obs.: Valor médio da unidade a partir das estimativas de custos (R$ 3,31 bilhões dividido por 64.386 domicílios): R$ 
51.453 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Gráfico 14.2.3.1 

Metas de Investimento (R$) – Provisão de Habitação de Interesse Social, por Plano 

Plurianual - PPA (2011-2023) 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

14.3 Programa 3 – Reforma e Readequação de Moradias  

 

O programa tem como objetivo atender famílias de baixa renda cujos domicílios necessitam de 

melhorias habitacionais, tais como reforma, conclusão e ampliação da moradia. Para tanto, será 

ofertado o acesso a linhas de financiamento e subsídio para o acesso à material de construção , 

necessariamente conjugado ao acesso a serviços de assessoria técnica habitaciona l, tais 

como arquitetônico, engenharia, jurídico e social. Além disso, deverão estar associadas medidas 

de capacitação de mão-de-obra (do próprio beneficiário ou de terceiros) que realizarão os 

serviços.  

 

No programa poderão existir duas modalidades de atendimento: uma estrutura (coletiva) e outra 

individual. Deverão ser priorizadas as intervenções coletivas, estruturadas pelo poder público, 

visto que permitirão uma maior adesão dos cidadãos, reduzirão custos e poderão focar o 

atendimento nas territorialidades de maiores necessidades. 

 

O programa também deverá atender a reforma de moradias de baixa renda em áreas urbanas 

centrais , por meio da atuação do poder público ou da parceria com a iniciativa privada. Isso 

permitirá a utilização, em bairros centrais, de imóveis degradados ou ociosos, equilibrando a 

4,29 25,73 25,73 25,7330,01

51,45 51,45 51,45

222,96
180,09 180,09 180,09

2011-2013 2014-2017 2018-2021 2022-2023

União

Estado

Município

R$ milhões/ano
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convivência entre atividades residenciais e não residenciais, reduzindo distâncias e tempos de 

deslocamentos e otimizando o aproveitamento de locais com boa oferta de trabalho, emprego, 

comércio, serviços, equipamentos e infraestrutura urbana. 

 

 

14.3.1 Agentes 

 

Secretaria de Habitação, COHAB, Associações ou Cooperativas, Morador (pessoa física).  

 

 

14.3.2 Fontes de Recursos 

 

Federal: Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS (Carta de Crédito). 

Estaduais: Recursos da Secretaria do Estado de Habitação e CDHU. 

Municipal: Orçamento municipal; Fundo Municipal de Habitação; FUNDAP; Contrapartidas. 

 

Tabela 14.3.2.1 

Custos de Atendimento – melhorias habitacionais (20 11-2023) 

Necessidades Habitacionais Total Custo Unitário* Custo Total 

Melhoria Habitacional 10.661 R$ 6.000 R$ 63.966.600 

Reforma de Imóveis na Área Central 1.350 R$ 25.000 R$ 33.750.000 

TOTAL 12.625 - R$ 97.716.600 
* Valores PAC (1ª. Fase). 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

Tabela 14.3.2.2 
Principais ações executadas ou em execução – melhor ias habitacionais (2005-2010) 

Investimento  Recursos Aplicados  
Denominação / 
Destinação 

Endereço Obra 
Fonte 

Recurso 
Recurso Externo  

R$ 
Município  

R$ 
Total  

R$ 
6 serv. assistência 
técnica (PROMORE) - 
2005 

  
SEHAB / 
COHAB  

0,00 0,00 

03 serv. assistência 
técnica (PROMORE) - 
2006 

  
SEHAB / 
COHAB    

Concessão de 
empréstimos para 264 
famílias 

  FUNDAP 
 

1.491.755,49 1.491.755,49 
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Investimento  Recursos Aplicados  
Denominação / 
Destinação 

Endereço Obra 
Fonte 

Recurso 
Recurso Externo  

R$ 
Município  

R$ 
Total  

R$ 
(construção/reforma 
UH) - 2006 
08 serv. assistência 
técnica (PROMORE) - 
2007 

  SEHAB 
   

Concessão de 
empréstimos para 166 
famílias 
(construção/reforma 
UH) - 2007 

  FUNDAP 
 

1.148.556,82 1.148.556,82 

Concessão de 
empréstimos para 343 
famílias 
(construção/reforma 
UH) - 2008 

  FUNDAP 
 

3.722.391,18 3.722.391,18 

Concessão de 
empréstimos para 130 
famílias 
(construção/reforma 
UH) - 2009 

  FUNDAP 
 

1.280.754,04 1.280.754,04 

Recuperação e 
melhoria habitacional 
776 UH 

Jd. Sta. Monica/ 
Jd. São Marcos/ 
Jd. Campineiro/ 
Jd. Campineiro 
2A/ Jardim 
Campineiro 2B 

PAC 
(Quilombo) 7.765.697,32 55.367,06 7.821.064,38 

Concessão de 
empréstimos para 85 
famílias 
(construção/reforma 
UH) – 2010 

  FUNDAP 
 

909.744,18 909.744,18 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Habitação, 2011. 

 

 

14.3.3 Metas de Investimento 

 

Para o programa de reforma e readequação de moradias, propõe-se que a maior parte dos 

recursos seja aplicado pelo próprio município (60%), por meio do FUNDAP, que hoje já atende os 

objetivos do programa, mas que deverá ser reformulado para ampliação e qualificação dos 

atendimentos. O Governo Federal também deverá entrar com recursos (30%), visto que hoje 

existem recursos como a Carta de Crédito – Operações Coletivas (FGTS) para atendimento com 

material de construção. Prevê-se uma pequena parte de recursos do governo do estado, em 
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possíveis convênios a serem firmados futuramente, por exemplo, para reforma de imóveis de 

interesse social na área central78.  

 
O ápice dos atendimentos ocorrerá no segundo PPA (2014-2017), quando se prevê que as 

reformas e readequações de imóveis na área central ocorrerão com maior intensidade em virtude 

da implementação do programa para essa área. 

 

Tabela 14.3.3.1 

Metas de Investimento (R$) – Programa de Reforma e Readequação de Moradias, por Plano 

Plurianual - PPA (2011-2023) 

PPA Metas por Esfera de 
Governo 

Município  Estado  União  TOTAL 
60% 10% 30% 100% 

2011-2013 

Unidades 2.100 350 1.050 3.500 

R$ milhões por ano R$ 5,62 R$ 0,94 R$ 2,81 R$ 9,37 

R$ Total Período R$ 16,87 R$ 2,81 R$ 8,43 R$ 28,11 

2014-2017 

Unidades 3.600 600 1.800 6.000 

R$ milhões por ano R$ 7,23 R$ 1,20 R$ 3,61 R$ 12,05 

R$ Total Período R$ 28,91 R$ 4,82 R$ 14,46 R$ 48,19 

2018-2021 

Unidades 1.800 300 900 3.000 

R$ milhões por ano R$ 3,61 R$ 0,60 R$ 1,81 R$ 6,02 

R$ Total Período R$ 14,46 R$ 2,41 R$ 7,23 R$ 24,09 

2022-2023 

Unidades 
    

R$ milhões por ano     
R$ Total Período     

TOTAL 
2011-2023 

Unidades 7.500 1.250 3.750 12.500 

R$ milhões por ano R$ 4,63 R$ 0,77 R$ 2,32 R$ 7,72 

R$ Total Período R$ 60,23 R$ 10,04 R$ 30,12 R$ 100,39 

Obs.: Valor médio da unidade a partir das estimativas de custos (R$ 101,3 milhões dividido por 12.625 
domicílios): R$ 8.031 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
 
78 Deve-se frisar que a CDHU possui um programa de atuação em cortiços, mas ainda não atua na cidade. É preciso 
sensibilizar este órgão para participar mais ativamente no município. 
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Gráfico 14.3.3.1 

Metas de Investimento (R$) – Programa de Reforma e Readequação de Moradias, por Plano 

Plurianual - PPA (2011-2023) 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

 

14.4 Programa 4 - Programa de Integração Urbana de Assentamentos 

Precários  

 

O Programa tem como objetivo integrar os assentamentos precários à cidade, por meio da 

regularização urbanística e fundiária. Estas ações deverão ter como objetivo a requalificação 

urbana e ambiental dos assentamentos precários, através da complementação da urbanização 

dos bairros, da erradicação de situações de risco e a recuperação ambiental da área e seu 

entorno. Deverão envolver a produção de unidades habitacionais em ações de remanejamento 

dentro do próprio assentamento a ser urbanizado. 

 

Este programa contará com três modalidades de atendimento: 

 

� SUB Programa 4.1   

Urbanizações Complexas : nesta modalidade serão realizadas as intervenções de maior 

porte nos assentamentos precários, ou conjuntos destes, que demandam maior volume 

de recursos. Deverá se dar através de projetos integrados  tendo como unidade de 

planejamento a sub-bacia hidrográfica. A fonte de recursos dependerá de acesso a 

5,62
7,23

3,61

0,94

1,20

0,60

2,81

3,61

1,81

2011-2013 2014-2017 2018-2021 2022-2023

União

Estado

Município

R$ milhões/ano
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outras esferas de governo, principalmente do governo federal. O objetivo final é que as 

áreas demarcadas para urbanização complexa tenham um projeto de reparcelamento do 

solo a fim de definir e regularizar os novos lotes, conforme novo desenho urbano do 

assentamento resultante das intervenções urbanísticas.   

 

� SUB Programa 4.2   

Urbanizações Simples : nesta modalidade serão atendidas as pequenas intervenções, 

em assentamentos precários de menor dimensão. Portanto, será necessário a previsão 

de recursos financeiros e humanos próprios da Prefeitura  para implementação das 

intervenções. O objetivo final é que as áreas sujeitas a urbanização simples recebam um 

projeto de reparcelamento do solo a fim de definir e regularizar seus lotes, conforme o 

desenho urbano do assentamento que será consolidado após as intervenções 

urbanísticas.   

 

� SUB Programa 4.3   

Regularização Jurídica:  nesta modalidade serão centralizadas as ações de 

regularização da posse da terra, da ocupação urbana e das edificações exclusivamente 

em áreas ocupadas por população de baixa renda.  

Serão objeto de regularização jurídica todos os assentamentos consolidados (isto é, 

aqueles que não demandam intervenção urbanística nem apresentem riscos, podendo 

ter os lotes regularizados conforme estão implantados) e consolidáveis (aqueles sujeitos 

a urbanização simples ou complexa, cujo novo traçado urbanístico resultante das 

intervenções pode ter impactos na configuração final dos lotes). 

O objetivo final deste programa é que, uma vez seja alcançada a regularização fundiária 

do assentamento e os moradores tenham seus lotes registrados em cartório, possam vir 

a empreender ações de melhoria habitacional, por meio de convênios de assessoria 

técnica, a fim de regularizar as edificações conforme parâmetros definidos pelas ZEIS de 

regularização. 
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14.4.1 Agentes 

 

Secretaria de Habitação, InfraEstrutura, COHAB, SANASA.  

 

 

14.4.2 Fontes de Recursos 

 

Federal: Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; Orçamento Geral da União; 

PAC; Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; FAT - Projetos Multissetoriais Integrados - 

PMI. 

 

Estaduais: Recursos da Secretaria do Estado de Habitação e CDHU. 

 

Municipal: Orçamento municipal; Fundo Municipal de Habitação; Contrapartidas; Operações 

Urbanas. 

 

Tabela 14.4.2.1 

Custos de Atendimento – regularização urbanística e  fundiária de assentamentos precários 

(2011-2023) 

Necessidades Habitacionais  Total  Custo Unitário*  Custo Total  

Urbanização Simples  24.033 R$ 7.500 R$ 180.247.500 

Urbanização Complexa  6.783 R$ 13.000 R$ 88.179.000 

Regularização Jurídica  4.721 R$ 1.300 R$ 6.137.300 

TOTAL 35.537 - R$ 274.563.800 

* Valores PAC (1ª. Fase). 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

Tabela 14.4.2.2 

Principais ações executadas ou em execução – regula rização urbanística e fundiária de 

assentamentos precários (2004-2011) 

Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação Endereço Obra Fonte  

Recurso Recurso Externo R$ Município 
R$ 

Total 
R$ 

Pavimentação 
do bairro Jardim Aruanã SEINFRA 

 
296.049,84 296.049,84 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 

Pq. Luciamar e 
Xangrilá SEINFRA  2.529.850,85 2.529.850,85 
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Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação Endereço Obra Fonte  

Recurso Recurso Externo R$ Município 
R$ 

Total 
R$ 

Plano 
comunitário de 
Pavimentação 
Asfáltica 

Pq. Cidade de 
Campinas SEINFRA  1.149.613,14 1.149.613,14 

Plano 
comunitário de 
pavimentação  

Pq. Cidade de 
Campinas 
(complementação) 

SEINFRA  402.481,25 402.481,25 

Plano 
comunitário de 
Pavimentação 
Asfáltica 

Jardim Pita / Vila 
Carminha SEINFRA  239.739,24 239.739,24 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 
asfáltica 

Pq. da Floresta I, 
II, III E IV 

SEINFRA 
 

3.370.329,83 3.370.329,83 

Rede de 
abastecimento 
de água 

N.R. Francisco 
Amaral I 

SANASA 
 

90.000,00 90.000,00 

Rede de 
abastecimento 
de água 

N.R. Parque 
Pinheiro SANASA  20.000,00 20.000,00 

Sub-adutora Recanto dos 
Dourados SANASA  2.200.000,00 2.200.000,00 

Plano 
comunitário de 
Pavimentação 
Asfáltica 

Parque Jambeiro SEINFRA  2.375.581,07 2.375.581,07 

Pavimentação 
da Av. Decival 
Rodrigues 
Araújo 

Jd. Campos 
Elísios SEINFRA  440.517,63 440.517,63 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 
asfáltica 

Jardim São 
Domingos - Parte 
II 

SEINFRA  1.601.730,01 1.601.730,01 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 
asfáltica 

Vila Aeroporto - 
2a. Gleba 

SEINFRA 
 

825.253,89 825.253,89 

Canalização do 
Córrego do 
Asilo 

Jardim Miranda SEINFRA 
 

936.473,55 936.473,55 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 
asfáltica 

Jardim Lisa SEINFRA 
 

1.103.421,18 1.103.421,18 

Construção de 
ponte Ribeirão 
Samambaia 

Jardim São Pedro SEINFRA 
 

52.276,68 52.276,68 

Pavimentação 
dos acessos ao 
Jardim Maria 
Rosa 

Avenida das 
Amoreiras SEINFRA  2.873.855,43 2.873.855,43 

Plano 
comunitário de 
Pavimentação 
Asfáltica 

Jardim Santa 
Maria SEINFRA  1.127.288,79 1.127.288,79 
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Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação Endereço Obra Fonte  

Recurso Recurso Externo R$ Município 
R$ 

Total 
R$ 

Regularização 
fundiária de 46 
lotes 

N.R. Parque São 
Quirino SEHAB    

Regularização 
fundiária de 64 
lotes 

N.R. Jardim 
Campineiro II SEHAB    

Regularização 
fundiária de 32 
lotes 

N.R. Irmãos 
Sigrist SEHAB    

Desapropriação  

Jd. Marisa I OGU/FNHIS 

 1.150.830,00 1.150.830,00 
Infraestrutura  557.704,82 349.075,20 906.780,02 
Trabalho 
Técnico Social 0 132.139,88 132.139,88 

Recuperação 
Ambiental 470.558,08 125.044,92 595.603,00 

Saneamento  4.474.639,14 1.473.770,53 5.948.409,67 
Registro  0 144.417,00 144.417,00 
Sistema de 
esgotamento, 
drenagem e 
galerias de 
águas pluviais 

Jd. São Fernando SANASA  19.800.000,00 19.800.000,00 

Obras de 
drenagem no 
Parque 
Jambeiro 

Parque Jambeiro SEINFRA  1.184.861,91 1.184.861,91 

Pavimentação 
dos bairros 

Jd. Conceição e 
Imperial Parque SEINFRA  5.279.901,09 5.279.901,09 

Pavimentação 
do itinerário do 
ônibus 3.69 

Jardim Satélite Iris 
II SEINFRA  6.127.473,30 6.127.473,30 

Pavimentação 
do bairro 

Parque Vista 
Alegre SEINFRA  3.462.500,37 3.462.500,37 

Pavimentação 
de bairro Bairro Bananal SEINFRA  753.365,61 753.365,61 

Pavimentação 
de bairro 

Jardim Campo 
Bello I e II SEINFRA  5.243.102,23 5.243.102,23 

Pavimentação 
do bairro 

Jd. N. Senhora de 
Lourdes SEINFRA  2.665.159,25 2.665.159,25 

Pavimentação 
do bairro 

Núcleo Carlos 
Mariguela / DIC V 
de março 

SEINFRA 
 

1.434.745,62 1.434.745,62 

Pavimentação 
do restante do 
bairro 

Pq. da Floresta III 
e IV SEINFRA  1.341.740,94 1.341.740,94 

Regularização 
fundiária de 117 
lotes 

N.R. 
Independência SEHAB    

Regularização 
fundiária de 52 
lotes 

N.R. Jardim 
Santana / Novo 
Horizonte 

SEHAB    

Regularização 
fundiária de 283 
lotes 

Jardim Rosália SEHAB    

Concessão de 
24 bolsas 
auxílio-moradia 

  SEHAB  40.320,00 40.320,00 
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Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação Endereço Obra Fonte  

Recurso Recurso Externo R$ Município 
R$ 

Total 
R$ 

Esgotamento 
sanitário 

Região Parque 
Oziel 

PAC 

9.466.931,11 1.527.539,16 10.994.470,27 

Pavimentação e 
Drenagem do 
itinerário do 
ônibus 

Parque Oziel e Jd. 
Monte Cristo 3.972.703,86 572.757,89 4.545.461,75 

Sistema de 
esgotamento 
sanitário e ETE 
Nova América 

Região Parque 
Oziel 25.355.874,77 3.897.716,84 29.253.591,61 

Pavimentação 
itinerário do 
ônibus 

Jd. Fernanda 3.906.096,96 0,00 3.906.096,96 

Pavimentação e 
Drenagem do 
itinerário do 
ônibus (fase 2) 

Parque Oziel, Jd. 
Monte Cristo e 
Gleba B 

3.119.382,53 0,00 3.119.382,53 

Regularização 
Fundiária   1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

Trabalho 
Técnico Social 

Jd. Marisa e 
Gleba B 1.131.216,23 334.117,32 1.465.333,55 

Pavimentação 
do bairro 

Jardim das 
Andorinhas SEINFRA  4.638.346,12 4.638.346,12 

Pavimentação 
do bairro Jardim Lisa II SEINFRA  491.437,38 491.437,38 

Rede de 
drenagem do 
núcleo 

Núcleo 
Residencial 
Gênesis 

PAC 

759.200,38 189.800,10 949.000,48 

Estação 
elevatória de 
esgoto 

Núcleo 
Residencial 
Gênesis 

7.777.104,32 795.343,82 8.572.448,14 

Rede de água, 
esgoto e 
drenagem 

  

183.434,24 6.272,54 189.706,78 

Alojamento 
provisório em 
madeira (16 
unidades) 

0,00 104.514,43 104.514,43 

Rede de água, 
esgoto e 
drenagem 

  

260.640,30 8.912,61 269.552,91 

Alojamento 
provisório em 
madeira (16 
unidades) 

0,00 104.514,43 104.514,43 

Alojamento 
provisório em 
madeira (18 
unidades) 

0,00 117.500,70 117.500,70 

Rede de água, 
esgoto e 
drenagem 

  299.147,55 10.229,37 309.376,92 

Urbanização    7.121.688,99 374.825,74 7.496.514,73 
Redes de 
esgoto Rua Moscou 287.889,71 29.441,72 317.331,43 

Regularização 
fundiária   357.370,65 42.629,35 400.000,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação Endereço Obra Fonte  

Recurso Recurso Externo R$ Município 
R$ 

Total 
R$ 

Trabalho 
Técnico Social   618.554,65 321.887,72 940.442,37 

Regularização 
fundiária de 129 
lotes 

Núcleo 
Residencial 
Jardim Icaraí 

SEHAB    

Concessão de 
102 bolsas 
auxílio-mordia 

  SEHAB  270.940,00 270.940,00 

Rede coletora 
de esgoto 

N.R. Parque 
Shalon 

SANASA 
 

230.000,00 230.000,00 

Rede de 
distribuição de 
água 

Jd. Rosalina e 
Sto. Antonio/ Vila 
Todescan 

SANASA  2.457.241,80 2.457.241,80 

Rede coletora 
de esgoto N.R. Vila Vitória SANASA  2.243.000,00 2.243.000,00 

Estação de 
Tratamento de 
Esgoto 

Residencial São 
José SANASA  528.282,05 528.282,05 

Pavimentação 
do itinerário de 
ônibus 2.31 

Jardim Satélite Iris 
I SEINFRA  11.643.161,83 11.643.161,83 

Concessão de 
162 bolsas 
auxílio-moradia 

  SEHAB  513.263,40 513.263,40 

Regularização 
fundiária de 102 
lotes 

N.R. Santa Rita de 
Cássia 

SEHAB 
   

regularização 
fundiária 

Jd. Sta. Monica/ 
Jd. São Marcos/ 
Jd. Campineiro/ 
Jd. Campineiro 
2A/ Jardim 
Campineiro 2B 

PAC 
(Quilombo) 

47.500,00 2.500,00 50.000,00 

abastecimento 
de água 93.934,27 35.786,66 129.720,93 

esgotamento 
sanitário 102.137,52 38.911,91 141.049,43 

estação 
elevatória de 
esgoto 

248.863,51 94.810,93 343.674,44 

pavimentação e 
obras viárias 790.172,23 249.110,29 1.039.282,52 

drenagem de 
águas pluviais 511.057,75 19.039,66 530.097,41 

drenagem de 
águas pluviais 
(dragagem) 

2.349.713,41 26.593,98 2.376.307,39 

proteção, 
contenção e 
estabilização do 
solo 

7.420.465,67 83.984,58 7.504.450,25 

trabalho técnico 
social 892.477,25 46.972,49 939.449,74 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 
asfáltica 

Parque Via Norte SEINFRA  2.653.554,96 2.653.554,96 

Pavimentação 
dos bairros do 
entorno de 
Viracopos Fase 
II 

Jd. Itaguaçu I e II 
e Vila Palmeiras PAC 4.365.480,64 6.770.041,02 11.135.521,66 
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Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação Endereço Obra Fonte  

Recurso Recurso Externo R$ Município 
R$ 

Total 
R$ 

Regularização 
fundiária de 22 
lotes 

Cj. Hab. 
Campinas 'E' - N. 
R. Edivaldo 
Antônio Orsi 

SEHAB 
(recursos 
técnicos) 

   

Projetos de 
regularização 
de favelas 
(contrato 
SEHAB/COHAB) 

  SEHAB/COHAB   4.038.445,82 

Pavimentação 
do bairro 

NÚCLEO 
CARLOS 
MARIGUELA / 
DIC V DE MARÇO 

SEINFRA   1.149.179,86 

Pavimentação 
da Av. Nelson 
Ferreira de 
Sousa 

PQ. OZIEL E 
MONTE CRISTO SEINFRA   2.702.954,44 

Pavimentação e 
drenagem do 
itinerário 
ônibus 

PQ. OZIEL E 
MONTE CRISTO SEINFRA   4.725.738,30 

Pavimentação 
do bairro JARDIM ARUANÃ SEINFRA   296.049,84 

Plano 
comunitário de 
Pavimentação 
Asfáltica 

PARQUE CIDADE 
DE CAMPINAS SEINFRA   922.341,20 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 
asfáltica  

complementação 
PARQUE CIDADE 
DE CAMPINAS 

SEINFRA   402.481,25 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 
asfáltica 

JARDIM LISA SEINFRA   1.043.501,59 

Pavimentação 
do bairro JD. LISA II SEINFRA   459.700,34 

Pavimentação 
do itinerário de 
ônibus 2.31 

JARDIM 
SATÉLITE IRIS I SEINFRA   11.241.914,19 

Pavimentação 
do itinerário de 
ônibus 3.69 

JARDIM 
SATÉLITE IRIS II SEINFRA   5.111.272,73 

Pavimentação 
dos bairros 

JARDIM 
CONCEIÇÃO E 
IMPERIAL 
PARQUE 

SEINFRA   3.785.143,68 

Pavimentação 
do bairro 

JARDIM NOSSA 
SENHORA DE 
LOURDES 

SEINFRA   2.252.709,56 

Pavimentação 
do bairro 

PARQUE VISTA 
ALEGRE SEINFRA   2.365.319,12 

Pavimentação 
dos acessos ao 
Jardim Maria 
Rosa 

AVENIDA DAS 
AMOREIRAS 

SEINFRA 
  

2.421.177,94 
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Investimento Recursos Aplicados 

Denominação / 
Destinação Endereço Obra Fonte  

Recurso Recurso Externo R$ Município 
R$ 

Total 
R$ 

Pavimentação 
do bairro 

NÚCLEO 
CARLOS 
MARIGUELA / 
DIC V DE MARÇO 

SEINFRA   1.149.179,86 

Pavimentação 
de bairro 

JARDIM CAMPO 
BELO I E II SEINFRA   4.587.172,97 

Pavimentação 
do itinerário de 
ônibus 3.66 

NÚCLEO 
PRINCESA 
D'OESTE / JD. 
ROSSIM 

SEINFRA   3.360.336,24 

Pavimentação 
de bairro 

JARDIM NOVO 
LONDRES SEINFRA   336.178,27 

Plano 
comunitário de 
pavimentação 
asfáltica 

JARDIM SÃO 
DOMINGOS - 
PARTE II 

SEINFRA   1.387.040,16 

Pavimentação 
do bairro 

JARDIM DAS 
ANDORINHAS SEINFRA   4.054.672,86 

Estação 
elevatória de 
esgoto 

VILA VITÓRIA SEINFRA   176.196,93 

Pavimentação 
do itinerário de 
ônibus 2.31 

NÚCLEO 
PRINCESA 
D'OESTE / JD. 
ROSSIM 

SEINFRA   11.241.914,19 

Pavimentação 
do itinerário de 
ônibus 3.66 

JD. FLORENCE II SEINFRA   3.360.336,24 

Drenagem do 
córrego  

JARDIM 
SAMAMBAIA / 
JARDIM SÃO 
PEDRO 

SEINFRA   545.056,49 

Pavimentação JD 
PARANAPANEMA 

SEINFRA 
  

780.000,00 

Pavimentação  JD. ITAYU SEINFRA   1.380.000,00 

Pavimentação JD. MONTE 
LÍBANO SEINFRA   1.000.000,00 

Concessão de 
480 bolsas 
auxílio-moradia 

  SEHAB   1.339.020,70 

Assentamentos 
precários / 
urbanização do 
Ribeirão 
Anhumas 

JARDIM SÃO 
QUIRINO 

SEHAB 
  

34.097.023,82 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Habitação, 2011. 
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14.4.3 Metas de Investimento 

 

URBANIZAÇÕES SIMPLES  

 

Esta modalidade se refere a serviços de infraestrutura urbana sem impactos significativos na 

geometria dos lotes e arruamento. Portanto, podem ser executadas pelos atuais departamentos e 

concessionárias de serviços municipais, sem a necessidade de solicitação de recursos federais ou 

estaduais, que devem se restringir apenas à provisão habitacional prevista para atender a 

situações pontuais de remoção.  

 

O valor total da urbanização simples (100%) é direcionado para os custos de projeto (8%) e obra 

(92%). Estima-se que a totalidade do montante referente à projeto deve ser de responsabilidade 

da Prefeitura  enquanto que os custos das obras foram estimados como sendo a maior parte 

(60%) de responsabilidade municipal, e o restante solicitado junto ao governo federal (28%) e 

estadual (12%). Proporcionalmente, o quadro ficará assim dividido: 64% para o município, 11% 

para o estado e 25% para o governo federal. Parte do material necessário para as obras de 

urbanização simples podem se utilizar do reaproveitamento de resíduos da construção civil, 

minimizando os custos de urbanização. O gráfico abaixo resume as atribuições de cada ente na 

urbanização simples: 

 

 

 

URBANIZAÇÕES COMPLEXAS 

 

Prevê-se que a maior parte dos recursos seja aportada pelo governo federal, seguindo a 

tendência atual do Programa de Aceleração do Crescimento. Para a definição dos percentuais de 

Município (Projeto)
8%

Município (Obra)
56%

Estado (Obra)
11%

União (Obra)
25%
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investimento sob responsabilidade de cada ente, utilizou-se a seguinte estimativa: o custo do 

projeto corresponde a cerca de 15% do valor de investimento, sendo sob toda responsabilidade 

da Prefeitura ; o custo de obras equivale a cerca de 85% do investimento total de urbanização 

complexa. Este custo foi assim dividido: 75% deverá ser aportado pelo governo federal e 25% 

será de responsabilidade do estado, que já vem atuando em programas de urbanização de 

favelas, principalmente no que diz respeito à provisão habitacional necessária. Assim, observa-se 

o seguinte percentual de investimento em urbanizações de grande porte, considerando-se os 

custos de projeto e obra: 15% para o município, 21% para o estado e 64% para o governo federal. 

 

 

 

REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

 

Esta modalidade deverá ser financiada na sua maior parte por recursos do município (80%), 

prevendo-se um aporte de recursos do governo do estado e federal (20%) em possíveis convênios 

a serem formados (Cidade Legal, por exemplo).  

 

Todos os percentuais adotados nos três subprogramas referentes aos assentamentos precários 

se tratam de estimativas de planejamento. No desenvolvimento das ações concretas, estas 

proporções poderão variar. 

 

 

 

 

Município (Projeto); 15%

União (Obra); 64%

Estado (Obra); 21%
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Tabela 14.4.3.1 

Metas de Investimento (R$) – Urbanizações Simples , por Plano Plurianual - PPA (2011-2023) 

PPA Metas por Esfera de 
Governo 

Município Estado União TOTAL 

64% 11% 25% 100% 

2011-2013 

Unidades 1.536 264 600 2.400 

R$ milhões por ano R$ 3,84 R$ 0,66 R$ 1,50 R$ 6,00 

R$ Total Período R$ 11,52 R$ 1,98 R$ 4,50 R$ 18,00 

2014-2017 

Unidades 4.096 704 1.600 6.400 

R$ milhões por ano R$ 7,68 R$ 1,32 R$ 3,00 R$ 12,00 

R$ Total Período R$ 30,72 R$ 5,28 R$ 12,00 R$ 48,00 

2018-2021 

Unidades 6.144 1.056 2.400 9.600 

R$ milhões por ano R$ 11,52 R$ 1,98 R$ 4,50 R$ 18,00 

R$ Total Período R$ 46,08 R$ 7,92 R$ 18,00 R$ 72,00 

2022-2023 

Unidades 3.520 605 1.375 5.500 

R$ milhões por ano R$ 13,20 R$ 2,27 R$ 5,16 R$ 20,63 

R$ Total Período R$ 26,40 R$ 4,54 R$ 10,31 R$ 41,25 

TOTAL 
2011-2023 

Unidades 15.296 2.629 5.975 23.900 

R$ milhões por ano R$ 8,82 R$ 1,52 R$ 3,45 R$ 56,63 

R$ Total Período R$ 114,72 R$ 19,72 R$ 44,81 R$ 179,25 

Obs.: Valor médio da unidade a partir das estimativas de custos: R$ 7.500 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

Gráfico 14.4.3.3 

Metas de Investimento (R$) – Urbanizações Simples , por Plano Plurianual - PPA (2011-2023) 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Tabela 14.4.3.2 

Metas de Investimento (R$) – Urbanizações Complexas , por Plano Plurianual - PPA (2011-

2023) 

PPA Metas por Esfera de Governo 
Município Estado União TOTAL 

15% 21% 64% 100% 

2011-2013 

Unidades 195 273 832 1.300 

R$ milhões por ano R$ 0,85 R$ 1,18 R$ 3,61 R$ 5,63 

R$ Total Período R$ 2,54 R$ 3,55 R$ 10,82 R$ 16,90 

2014-2017 

Unidades 375 525 1.600 2.500 

R$ milhões por ano R$ 1,22 R$ 1,71 R$ 5,20 R$ 8,13 

R$ Total Período R$ 4,88 R$ 6,83 R$ 20,80 R$ 32,50 

2018-2021 

Unidades 450 630 1.920 3.000 

R$ milhões por ano R$ 1,46 R$ 2,05 R$ 6,24 R$ 9,75 

R$ Total Período R$ 5,85 R$ 8,19 R$ 24,96 R$ 39,00 

2022-2023 

Unidades 
    

R$ milhões por ano     
R$ Total Período     

TOTAL 
2011-2023 

Unidades 1.020 1.428 4.352 6.800 

R$ milhões por ano R$ 1,21 R$ 1,69 R$ 5,14 R$ 8,04 

R$ Total Período R$ 13,26 R$ 18,56 R$ 56,58 R$ 88,40 

Obs.: Valor médio da unidade a partir das estimativas de custos: R$ 13.000 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
 

Gráfico 14.4.3.4 

Metas de Investimento (R$) – Urbanizações Complexas , por Plano Plurianual - PPA (2011-

2023) 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Tabela 14.4.3.3 

Metas de Investimento (R$) – Regularização Jurídica , por Plano Plurianual, por Plano 

Plurianual - PPA (2011-2023) 

PPA Metas por Esfera de Governo 
Município Estado União TOTAL 

80% 10% 10% 100% 

2011-2013 

Unidades 1.520 190 190 1.900 

R$ milhões por ano R$ 0,66 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,82 

R$ Total Período R$ 1,98 R$ 0,25 R$ 0,25 R$ 2,47 

2014-2017 

Unidades 2.240 280 280 2.800 

R$ milhões por ano R$ 0,73 R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,91 

R$ Total Período R$ 2,91 R$ 0,36 R$ 0,36 R$ 3,64 

2018-2021 

Unidades         

R$ milhões por ano         

R$ Total Período         

2022-2023 

Unidades         

R$ milhões por ano         

R$ Total Período         

TOTAL  
2011-2023 

Unidades 3.760 470 470 4.700 

R$ milhões por ano R$ 0,38 R$ 0,05 R$ 0,05 R$ 0,47 

R$ Total Período R$ 4,89 R$ 0,61 R$ 0,61 R$ 6,11 

Obs.: Valor médio da unidade a partir das estimativas de custos: R$ 1.300 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

 

Gráfico 14.4.3.5 

Metas de Investimento (R$) – Regularização Jurídica , por Plano Plurianual, por Plano 

Plurianual - PPA (2011-2023) 

 
Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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14.5 Programa 5 - Moradia Em Área Central: Programa  de Locação 

Social de Unidades Habitacionais  

 

O programa tem como objetivo garantir que parte da população que demanda moradia possa 

morar na área central da cidade. Tem como missão combater a ociosidade dos imóveis públicos e 

privados do centro, colaborando com a reabilitação da área central da cidade com sua ocupação 

efetiva durante todo o dia e viabilizando o retorno do uso habitacional. O programa deverá estar 

focado, em um primeiro momento, na atuação junto aos imóveis coletivos na área central do 

município. Trata-se de um programa com proposta inovadora, promovendo o acesso à moradia 

sem transferir a propriedade, por meio do aluguel subsidiado, criando uma forma de beneficiar um 

tipo de demanda que não é atendido pelo mercado e pelos programas habitacionais públicos 

existentes atualmente.  

 

Mostra-se essencial a articulação ao Programa de Reforma e Readequação de Moradias: os 

imóveis em área central, alvo desse programa, após a realização de reforma, poderão inserir-se 

no programa de locação social, mais adequado ao perfil dos moradores dessa área, que tem uma 

maior mobilidade territorial. 

Como estratégia de implementação, deverá se pensar na formação de um parque público de 

unidades habitacionais para locação social e/ou a parceria com entidades da sociedade para 

gerenciamento e operacionalização do programa, sempre reguladas pela poder público local.  

 

A prioridade de atendimento serão as famílias moradoras de cortiços ou favelas, em situação de 

interdição ou risco, com renda entre 1 a 3 salários mínimos, sendo o aluguel subsidiado 

proporcionalmente à renda do morador. O comprometimento da renda familiar com o aluguel 

deverá variar entre 10 e 15% da renda familiar, contando com apoio sócio educativo das famílias 

beneficiadas por parte da Prefeitura , sendo que a gestão condominial deverá ser coordenada 

pela Prefeitura . Os valores pagos pelos beneficiários na locação social deverão ser destinados ao 

Fundo Municipal de Habitação, sob controle social do Conselho Municipal de Habitação.  

 

Este programa requer um estudo aprofundado, incluindo: identificação precisa dos imóveis com 

potencial de reabilitação e de uso habitacional de seus proprietários, levantamento de dívidas e 

condição fiscal dos imóveis, uso do solo da área, características socioeconômicas da população 

residente na área, perfil dos potenciais moradores dos imóveis e estimativas de custos da 

reabilitação. 
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14.5.1 Agentes 

 

Secretaria de Habitação, Cultura, COHAB, Associações de Moradores.  

 

 

14.5.2 Fontes de Recursos  

 

Federal: Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; Orçamento Geral da União; 

PAC, Programa Minha Casa, Minha Vida, IPHAN,BID. 

 

Estaduais: Recursos da Secretaria do Estado de Habitação e CDHU. 

 

Municipal: Orçamento municipal; Fundo Municipal de Habitação; Contrapartidas; Operações 

Urbanas. 

 

 

14.5.3 Metas de Investimento 

 

Não estão previstas metas de investimento para o programa de locação social em virtude de não 

existir uma experiência municipal, consolidada, que permita a definição de parâmetros para 

cálculos futuros de recursos a serem disponibilizados. 

 

 

15. Resumo das Metas de Atuação e de Investimento 

 

Nesta sessão apresenta-se o resumo das metas de investimento já apresentadas por programas, 

no horizonte de planejamento do PLHIS (2011-2023). Vale destacar que as metas de investimento 

visam balizar as perspectivas de aporte de recursos por cada esfera de governo, permitindo traçar 

estratégias para o acesso e disponibilidade de investimentos nos programas a serem 

implementados no horizonte do Plano. Para elaborar tais metas, considerou-se: os custos 

apurados para atendimento das necessidades habitacionais (conforme apresentado no capítulo 

sobre as necessidades habitacionais) e as fontes de recursos e linhas de financiamentos, no setor 

habitacional, disponíveis atualmente nos diversos órgãos estatais. 
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A seguir apresentam-se os resultados do estudo, que deverão orientar o monitoramento e 

avaliação dos investimentos em andamento, além daqueles a serem realizados nos próximos 

anos. Deve-se observar que os valores referem-se ao total a ser investido por todos os órgãos da 

Prefeitura  em habitação, não só da SEHAB, mas também da Infraestrutura, Serviços Públicos, 

Sanasa etc. E o estabelecimento das metas também aponta para a necessidade urgente de se 

estruturar um sistema de informações que permita a organização dos dados sobre os gastos 

municipais na política de habitação, permitindo o monitoramento das ações realizadas de acordo 

com as metas propostas pelo plano. 
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Tabela 15.1. 

Metas Anuais de Investimento, por programas, esfera s de município e Planos Plurianuais – PPA (2011-201 3) – R$ milhões 

Programas  
Habitacionais 

2011-2013 2014-2017 2018-2021 2022-2023 
Município  Estado  União  Município  Estado  União  Município  Estado  União  Município  Estado  União  

Provisão de Habitação 
de Interesse Social 

4,29 mi 30,01 mi 222,96 mi 25,73 mi 51,45 mi 180,09 mi 25,73 mi 51,45 mi 180,09 mi 25,73 mi 51,45 mi 180,09 mi 

Urbanizações Simples 3,84 mi 0,66 mi 1,50 mi 7,68 mi 1,32 mi 3,00 mi 11,52 mi 1,98 mi 4,50 mi 13,20 mi 2,27 mi 5,16 mi 

Urbanização Complexa 0,85 mi 1,18 mi 3,61 mi 1,22 mi 1,71 mi 5,20 mi 1,46 mi 2,05 mi 6,24 mi 0,00 mi 0,00 mi 0,00 mi 

Regularização Fundiária 0,66 mi 0,08 mi 0,08 mi 0,73 mi 0,09 mi 0,09 mi 0,00 mi 0,00 mi 0,00 mi 0,00 mi 0,00 mi 0,00 mi 

Reforma e 
Readequação de 

Moradias 

5,62 mi 0,94 mi 2,81 mi 7,23 mi 1,20 mi 3,61 mi 3,61 mi 0,60 mi 1,81 mi 0,00 mi 0,00 mi 0,00 mi 

Desenvolvimento 
Institucional 

0,60 mi 0,20 mi 0,20 mi 0,60 mi 0,20 mi 0,20 mi 0,60 mi 0,20 mi 0,20 mi 0,60 mi 0,20 mi 0,20 mi 

TOTAL 15,85 mi 33,08 mi 231,16 mi 43,18 mi 55,97 mi 192,19 mi 42,92 mi 56,28 mi 192,83 mi 39,53 mi 53,92 mi 185,44 mi 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Gráfico 15.1. 
Metas Anuais de Investimento, por programas, esfera s de município e Planos Plurianuais – PPA (2011

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 

PPA (2011-2013) – R$ 
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15.1 Metas de Atuação da Política Municipal de Habi tação por Plano 

Plurianual (2011-2023) 

 

Quadro 15.1.1 

Metas de Atuação PPA 2011-2013 

PPA 2011-2013  

� Implementação de projetos habitacionais previstos para equacionamento do déficit 

habitacional: 

� Conclusão e entrega dos empreendimentos do MCMV e captação de recursos na 

segunda fase do MCMV; 

� Prever o atendimento das famílias de 0 a 3 s.m. que não são enquadradas no MCMV 

(apesar de serem indicadas pela Prefeitura, não passam pelo enquadramento 

financeiro executado pela CAIXA) e aquelas de 3 a 6 s.m. que moram em área de 

risco (e que não acessam recursos do MCMV), de forma a viabilizar a regularização 

dos assentamentos precários que necessitam de remoções para sua urbanização; o 

atendimento habitacional poderá ser feito pela produção própria da Prefeitura ou por 

meio de contrapartidas de empreendimentos no município; 

� Implementação dos projetos, previstos ou iniciados, de intervenção urbanística em 

assentamentos precários; 

� Desenvolvimento do Plano Municipal de Redução de Risco; 

� Desenvolvimento de projetos de urbanização de assentamentos precários: 

� Elaboração de planos de intervenção por sub-bacias;  

� Prioridade inicial para os assentamentos não consolidáveis;  

� Intensificação da disponibilização de recursos financeiros e humanos próprios da Prefeitura 

para a realização de urbanizações de menor escala em assentamentos precários de 

pequeno porte; 

� Priorização dos estudos para revisão da legislação urbanística afeta à questão da política 

habitacional, assim como: 

� Elaboração e aprovação da Lei de ZEIS – 2011/12; 

� Regulamentação da contrapartida em estudos específicos previstos pela LUOS 

6031/88 – 2011; Lei Orgânica 

� Elaboração e aprovação dos PLGs - 2011/12; 

� Revisão da LUOS – 2012; e 
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PPA 2011-2013  

� Implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, 2011/13. 

� Utilização de terrenos com dívida tributaria para atendimento ao déficit habitacional; 

� Adequação dos Fundos (FUNDAP e Fundo Municipal de Habitação - F.M.H.) e dos 

Conselhos (de Habitação, consultivo do FUNDAP e gestor do F.M.H.) aos objetivos do 

Plano, da Política Municipal de Habitação e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social: 

� Proposta de manutenção dos dois fundos de habitação (FUNDAP e F.M.H.); 

� Os recursos FUNDAP seriam destinados às intervenções de melhoria habitacional, 

com a revisão e ampliação do tipo de atendimento atual; e os recursos do F.M.H. 

seriam destinados aos demais programas habitacionais do município, principalmente 

para as intervenções em pequenas urbanizações de assentamentos precários, para 

a requalificação de unidades habitacionais no centro e para o programa de locação 

social; 

� Garantia de recursos próprios da Prefeitura para o F.M.H., com a destinação de 

volume equivalente a 1% das receitas próprias municipais (nos termos da Campanha 

Moradia Digna, proposta de Emenda Constitucional 52 em tramitação no Congresso 

Nacional); 

� Reformulação das intervenções em Melhorias Habitacionais, com a perspectiva de aumento 

da escala de atendimento e garantia do acesso à assessoria técnica habitacional; 

� Início da implementação dos Programas de Requalificação de Unidades Habitacionais em 

Áreas Centrais e de Locação Social (levantamento dos imóveis, cadastro dos moradores de 

cortiço, captação de recursos, elaboração de projeto e execução de obras); 

• Ingresso de novos atores na política habitacional, a partir de uso de recursos do Fundo 

Municipal e de participação no Conselho Municipal de Habitação; na produção habitacional 

(associações, cooperativas, sindicatos etc.) e na assistência técnica (universidades, ONGs, 

entidades de classe etc.); 

� Estruturação do Sistema de Informações, Monitoramento e Avaliação da Política Municipal 

de Habitação, principalmente quanto à elaboração e disponibilização de informações e, 

também, à constituição de indicadores para monitoramento e avaliação. 

� Promover ações de capacitação do Conselho Municipal de Habitação. 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Quadro 15.1.2 

Metas de Atuação PPA 2014-2017 

PPA 2014 – 2017 

� Equacionamento do Déficit Habitacional. Início ao atendimento da demanda demográfica 

futura prioritária; 

� Equacionamento das necessidades habitacionais da Macrozona 7 a partir da ampliação do 

aeroporto de Viracopos; 

� Início da implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade para induzir a oferta de 

terra urbanizada bem localizada e barata; 

� Aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade para promover a captura de recursos da 

valorização imobiliária, destinando-os ao Fundo Municipal de Habitação; 

� Instituição do subsídio localização, com recursos próprios ou advindos da outorga onerosa, 

para a indução da localização dos empreendimentos habitacionais mais próximos às 

centralidades; 

� Implementação da Operação Urbana Ciatec II, garantindo o atendimento da demanda 

demográfica futura da Macrozona 3; 

� Ampliação da captação de recursos em outras esferas de governo para a realização das 

urbanizações complexas; 

� Ampliação dos recursos próprios da Prefeitura aportados na política municipal de habitação 

(dobrar o percentual de execução orçamentária em habitação – de cerca de 0,5%, atual, 

para 1% do orçamento municipal); 

� Ampliação da urbanização dos assentamentos precários de menor porte e o programa de 

melhorias habitacionais; 

� Consolidação dos Programas de Requalificação de Unidades Habitacionais na Área Central 

e de Locação social; 

� Revisão do Plano Municipal de Habitação a partir da avaliação participativa a ser realizada 

por meio do Sistema de Informações e Monitoramento. 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Quadro 15.1.3 

Metas de Atuação PPA 2018-2021; 2021-2023 

PPA 2018 – 2021 

� Ao final desse período, deverão estar urbanizados e regularizados todos os 

assentamentos precários do município; 

� A produção habitacional para a baixa renda deverá ter ganho de escala e os 

instrumentos do Estatuto da Cidade deverão estar implementados de forma a induzir o 

barateamento da terra, a melhor localização dos empreendimentos e o aporte de 

recursos no fundo municipal de habitação; 

� Os projetos habitacionais deverão estar adequados ao perfil da população, que 

demandará produtos diferenciados em relação ao que vem sendo ofertado; 

� Deverão se aprimorar medidas de fiscalização de ocupação indevida e de orientação 

para melhoria habitacional; 

� Revisão participativa do Plano Municipal de Habitação quanto ao cumprimento das 

metas estabelecidas e pertinência das ações efetuadas/ em andamento.  

PPA 2021 – 2023 

� Equacionamento da demanda demográfica futura prevista; 

� Medidas de fiscalização e de orientação para melhoria habitacional e ocupação 

indevida. 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Anexo 1 - Estudo do Orçamento Público de Campinas-S P  

 

� Parte II. Diagnóstico - Contextualização da Problemática Habitacional do Município de 
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Tabela 1 

Proposta de Despesa Orçamentária por Órgão do Gover no, Campinas (2006-2011) 

1.1. Administração Direta  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Câmara Municipal 55.500.000,00 62.500.000,00 67.305.000,00 72.000.000,00 74.777.165,00 78.000.000,00 
Gabinete do Prefeito 48.226.947,00 53.846.531,00 76.866.634,00 64.677.286,00 63.091.495,00 60.628.070,00 
Secretaria Municipal de Administração 20.530.453,00 25.898.000,00 32.853.935,00 35.347.812,00 35.236.997,00 35.752.650,00 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 9.110.409,00 18.289.366,00 18.050.514,00 23.706.190,00 23.883.257,00 23.930.749,00 
Secretaria Municipal de Finanças 25.676.876,00 31.296.360,00 50.608.951,00 54.909.934,00 68.683.644,00 85.124.000,00 
Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos 

65.548.269,00 77.154.000,00 113.437.916,00 144.903.690,00 119.897.681,00 121.541.001,00 

Secretaria Municipal de Educação 312.786.990,00 376.333.506,00 408.142.602,01 489.497.500,00 468.106.839,00 558.248.951,00 
Secretaria Municipal de Saúde 312.383.454,00 468.784.152,00 518.248.778,26 654.172.991,00 717.517.988,00 807.363.166,00 
Secretaria Municipal de Cidadania, 
Trabalho, Assistência e Inclusão Social 

46.116.747,00 77.947.461,00 101.431.196,00 126.162.428,00 122.741.890,00 125.054.337,00 

Secretaria Municipal de Urbanismo 7.504.411,00 8.584.960,00 10.426.039,00 11.591.100,00 13.957.576,00 14.735.727,00 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes 
e Lazer 

35.390.647,00 50.202.590,00 39.481.448,13 47.369.395,00 49.331.514,00 47.381.694,00 

Secretaria Municipal de Transportes 49.786.976,00 50.062.311,00 68.286.492,00 67.308.616,00 70.363.440,00 76.498.403,00 
Secretaria Municipal de Planej. Desenv. 
Urbano e Meio Ambiente 

9.249.429,00 10.332.703,00 11.189.324,00 13.479.630,00 16.884.617,00 21.605.207,00 

Secretaria Municipal de Cooperação 
Internacional 

2.497.550,00 3.397.250,00 3.746.715,00 3.615.870,00 4.177.290,00 4.773.071,00 

Secretaria Municipal de Habitação 22.475.989,00 32.171.374,00 32.509.072,60 42.866.013,00 43.417.393,00 38.280.447,00 
Secretaria Mun. de Coop. nos Assuntos de 
Segurança Pública 

27.084.456,00 34.982.525,00 49.197.967,00 61.405.388,00 71.057.153,00 71.039.113,00 

Encargos Gerais do Município 94.543.421,50 100.246.465,00 147.501.729,84 180.124.840,00 190.602.012,00 215.362.949,00 
Secretaria Mun. de Comércio, 
Indústria,Serviços e Turismo 

6.088.798,00 9.145.080,00 9.464.290,00 6.614.770,00 8.160.700,00 12.875.288,00 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 153.643.273,00 203.361.900,00 283.654.832,26 296.671.708,00 96.418.085,00 132.221.889,00 
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1.1. Administração Direta  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Gabinete da Ouvidoria Geral do Município 220.904,00 950.653,00 835.116,00 865.874,00 1.334.404,00 1.468.771,00 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - - 28.602.385,00 37.379.434,00 31.193.491,00 31.299.532,00 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - - - - 5.624.296,00 4.878.892,00 
Secretaria Municipal de Trabalho E Renda - - - - 10.988.777,00 8.965.394,00 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos - - - - 232.418.490,00 195.453.928,00 

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
1.304.365.999,5

0 
1.695.487.187,00 2.071.840.937,10 2.434.670.469,00 2.539.866.194,00 2.772.483.229,00 

1.2. Autarquias e Fundações  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Fundação Municipal para Educação 
Comunitária – FUMEC 

364.873,00 633.070,00 27.799.753,00 31.620.438,00 34.316.066,00 33.431.015,00 

Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO 285.000,00 269.000,00 1.223.000,00 1.496.000,00 1.162.300,00 1.969.236,00 
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 17.173.480,00 22.554.343,00 22.590.358,00 24.055.600,00 28.125.100,00 30.350.182,00 
Serviços Técnicos Gerais – SETEC 13.992.000,00 21.300.000,00 21.500.000,00 27.000.000,00 29.360.000,00 32.800.000,00 
Instituto de Previdência Social do 
Município de Campinas – CAMPREV 

191.595.042,00 210.078.151,00 211.944.600,00 271.702.461,00 346.678.117,00 366.335.720,00 

TOTAL DAS AUTARQUIAS E 
FUNDAÇÕES 

223.410.395,00 254.834.564,00 285.054.711,00 355.874.499,00 439.641.583,00 464.886.153,00 

TOTAL GERAL DA DESPESA 
1.527.776.394,5

0 
1.950.321.751,00 2.356.898.648,10 2.790.544.968,00 2.979.507.777,00 3.237.369.382,00 

Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de 

dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Tabela 2 

Despesa do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, 

com direito a voto - Campinas (2006 – 2011) 

Empresas  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CEASA – Centrais de Abastecimento 

de Campinas S/A.  
3.550.000,00 5.556.625,00 10.074.000,00 12.010.000,00 5.040.000,00 10.000.000,00 

CIATEC – Cia. de Desenvolvimento do 

Pólo da Alta Tecnologia de Campinas  
50.000,00 1.017.250,00 - - - - 

SANASA – Sociedade de 

Abastecimento de Água e Saneamento 

S.A.  

100.367.698,00 108.941.982,00 63.672.685,00 83.043.811,00 130.935.270,00 148.340.376,00 

IMA – Informática de Municípios 

Associados 
700.000,00 17.603.111,00 1.520.000,00 4.000.000,00 59.110.369,00 8.613.964,00 

COHAB – Companhia de Habitação 

Popular de Campinas  
805.810,00 3.790.000,00 - 1.689.570,00 26.550.000,00 6.321.500,00 

EMDEC – Empresa Municipal de 

Desenvolvimento de Campinas  
6.107.000,00 2.760.000,00 9.428.075,00 2.564.053,00 - - 

TOTAL  111.580.508,00 139.668.968,00 84.694.760,00  103.307.434,00 221.635.639,00 173.275.840,00 

Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de 

dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Tabela 3 – Percentual da Despesa Orçamentária por Ó rgão do Governo em relação ao Total 

Geral das Despesas, Campinas (2006-2011) 

1.1. Administração Direta  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Câmara Municipal 3,63% 3,20% 2,86% 2,58% 2,51% 2,41% 

Gabinete do Prefeito 3,16% 2,76% 3,26% 2,32% 2,12% 1,87% 

Secretaria Municipal de Administração 1,34% 1,33% 1,39% 1,27% 1,18% 1,10% 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 0,60% 0,94% 0,77% 0,85% 0,80% 0,74% 

Secretaria Municipal de Finanças 1,68% 1,60% 2,15% 1,97% 2,31% 2,63% 

Secretaria Municipal de Recursos Humanos 4,29% 3,96% 4,81% 5,19% 4,02% 3,75% 

Secretaria Municipal de Educação 20,47% 19,30% 17,32% 17,54% 15,71% 17,24% 

Secretaria Municipal de Saúde 20,45% 24,04% 21,99% 23,44% 24,08% 24,94% 
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, 
Assistência e Inclusão Social 

3,02% 4,00% 4,30% 4,52% 4,12% 3,86% 

Secretaria Municipal de Urbanismo 0,49% 0,44% 0,44% 0,42% 0,47% 0,46% 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e 
Lazer 

2,32% 2,57% 1,68% 1,70% 1,66% 1,46% 

Secretaria Municipal de Transportes 3,26% 2,57% 2,90% 2,41% 2,36% 2,36% 
Secretaria Municipal de Planej. Desenv. Urbano 
e Meio Ambiente 

0,61% 0,53% 0,47% 0,48% 0,57% 0,67% 

Secretaria Municipal de Cooperação 
Internacional 0,16% 0,17% 0,16% 0,13% 0,14% 0,15% 

Secretaria Municipal de Habitação 1,47% 1,65% 1,38% 1,54% 1,46% 1,18% 
Secretaria Mun. de Coop. nos Assuntos de 
Segurança Pública 1,77% 1,79% 2,09% 2,20% 2,38% 2,19% 

Encargos Gerais do Município 6,19% 5,14% 6,26% 6,45% 6,40% 6,65% 
Secretaria Mun. de Comércio, 
Indústria,Serviços e Turismo 0,40% 0,47% 0,40% 0,24% 0,27% 0,40% 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 10,06% 10,43% 12,04% 10,63% 3,24% 4,08% 

Gabinete da Ouvidoria Geral do Município 0,01% 0,05% 0,04% 0,03% 0,04% 0,05% 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - - 1,21% 1,34% 1,05% 0,97% 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - - - - 0,19% 0,15% 

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda - - - - 0,37% 0,28% 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos - - - - 7,80% 6,04% 

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 85,38% 86,93% 87,91% 87,25% 85,24% 85,64% 

1.2. Autarquias e Fundações  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fundação Municipal para Educação 
Comunitária – FUMEC 

0,02% 0,03% 1,18% 1,13% 1,15% 1,03% 

Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO 0,02% 0,01% 0,05% 0,05% 0,04% 0,06% 

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 1,12% 1,16% 0,96% 0,86% 0,94% 0,94% 

Serviços Técnicos Gerais – SETEC 0,92% 1,09% 0,91% 0,97% 0,99% 1,01% 
Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas – CAMPREV 12,54% 10,77% 8,99% 9,74% 11,64% 11,32% 

TOTAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 14,62% 13,07% 12,09% 12,75% 14,76% 14,36% 

TOTAL GERAL DA DESPESA  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei 

no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 

2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Tabela 4 

Sumário da Despesa por Funções – Consolidado Admini stração Direta e Indireta (2007 – 2011) 

7 Função  2007 2008 2009 2010 2011 
1 LEGISLATIVA 62.500.000 67.305.000,00 72.000.000,00 74.777.165 78.000.000,00 
2 JUDICIÁRIA 289.950 212.700,00 277.600,00 - - 
4 ADMINISTRAÇÃO 249.727.374,00 348.387.867,03 381.211.236,00 400.381.030 407.589.266,00 
6 SEGURANÇA PÚBLICA 26.255.448,00 38.286.572,00 47.935.310,00 68.546.753 68.712.947,00 
7 RELAÇÕES EXTERIORES 604.278,00 461.778,00 481.020,00 530.229 700.446,00 
8 ASSISTÊNCIA SOCAL 59.769.023,00 73.312.311,00 94.297.117,00 96.120.381 98.050.392,00 
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 203.387.378,00 203.540.100,00 258.006.461,00 321.150.006 338.488.220,00 

10 SAÚDE 493.613.895,00 543.194.136,26 681.111.581,00 751.059.758 864.779.147,00 
11 TRABALHO 5.848.900,00 9.542.000,00 8.882.570,00 7.716.777 7.195.394,00 
12 EDUCAÇÃO 400.153.900,00 460.330.679,01 559.956.938,00 537.624.625 622.257.250,00 
13 CULTURA 13.057.390,00 14.871.758,10 24.607.763,00 20.857.666 20.018.418,00 
14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.286.764,00 4.369.135,00 3.010.191,00 4.367.509 3.968.546,00 
15 URBANISMO 255.006.051,00 356.330.696,26 364.143.996,00 387.375.463 401.609.665,00 
16 HABITAÇÃO  29.174.374,00 28.552.375,60 38.755.833,00 39.187.965 33.715.279,00 
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.372.553,00 3.137.090,00 1.921.290,00 2.885.300 3.119.840,00 
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.006.750,00 1.367.520,00 52.200,00 20.000 20.000,00 
20 AGRICULTURA 127.000,00 143.000,00 154.300,00 910.000 585.000,00 
22 INDÚSTRIA - - - 63.000 100.000,00 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 11.179.200,00 12.308.000,00 14.251.000,00 16.400.000 21.076.525,00 
25 ENERGIA 1.500.000,00 4.000.000,00 1.100.000,00 500.000 - 
26 TRANSPORTE 17.000.000,00 20.500.000,00 27.700.000,00 34.438.000 29.297.187,00 
27 DESPORTO E LAZER 12.231.107,00 14.114.400,00 21.731.710,00 15.278.310 13.780.310,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 102.229.416,00 150.227.529,84 174.065.840,00 184.287.840 208.998.650,00 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.001.000,00 2.404.000,00 14.891.000,00 15.030.000 15.306.900,00 

 TOTAL GERAL DA DESPESA 1.950.321.751,00 2.356.898.648 2.790.544.968 2.979.507.777 3.237.369.382,00 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de 

dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Tabela 5 

Distribuição percentual da Despesa por Funções – Co nsolidado Administração Direta e 

Indireta (2007 – 2011) 

Código Função 2007 2008 2009 2010 2011 

1 LEGISLATIVA 3,20% 2,86% 2,58% 2,51% 2,41% 

2 JUDICIÁRIA 0,01% 0,01% 0,01% - - 

4 ADMINISTRAÇÃO 12,80% 14,78% 13,66% 13,44% 12,59% 

6 SEGURANÇA PÚBLICA 1,35% 1,62% 1,72% 2,30% 2,12% 

7 RELAÇÕES EXTERIORES 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

8 ASSISTÊNCIA SOCAL 3,06% 3,11% 3,38% 3,23% 3,03% 

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10,43% 8,64% 9,25% 10,78% 10,46% 

10 SAÚDE 25,31% 23,05% 24,41% 25,21% 26,71% 

11 TRABALHO 0,30% 0,40% 0,32% 0,26% 0,22% 

12 EDUCAÇÃO 20,52% 19,53% 20,07% 18,04% 19,22% 

13 CULTURA 0,67% 0,63% 0,88% 0,70% 0,62% 

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,07% 0,19% 0,11% 0,15% 0,12% 

15 URBANISMO 13,08% 15,12% 13,05% 13,00% 12,41% 

16 HABITAÇÃO 1,50% 1,21% 1,39% 1,32% 1,04% 

18 GESTÃO AMBIENTAL 0,17% 0,13% 0,07% 0,10% 0,10% 

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,05% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

20 AGRICULTURA 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 

22 INDÚSTRIA - - - 0,00% 0,00% 

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,57% 0,52% 0,51% 0,55% 0,65% 

25 ENERGIA 0,08% 0,17% 0,04% 0,02% - 

26 TRANSPORTE 0,87% 0,87% 0,99% 1,16% 0,90% 

27 DESPORTO E LAZER 0,63% 0,60% 0,78% 0,51% 0,43% 

28 ENCARGOS ESPECIAIS 5,24% 6,37% 6,24% 6,19% 6,46% 

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,05% 0,10% 0,53% 0,50% 0,47% 

 TOTAL GERAL DA DESPESA 100% 100% 100% 100% 100% 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei 

no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 

2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Tabela 6 – Detalhamento de Programas e Ações do PPA  2010-2013 

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO R$ 
Programa: 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia  de Informação 720.000,00  

Ação: 232 - Modernização do Parque Computacional 100.000,00  

Ação: 233 - Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados 150.000,00  

Ação: 234 - Aquisição ou Desenvolvimento de Sistemas 100.000,00  

Ação: 235 - Reestruturação de Processos de Trabalho 100.000,00  

Ação: 237 - Aquisição de Softwares Aplicativos 150.000,00  

Ação: 238 - Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação 100.000,00  

Ação: 239 - Capacitação de Servidores em Tecnologia de Informação 20.000,00  

Programa: 013 - Revitalização e Modernização da Infr aestrutura Física de Mobiliário 2.100.000,00  
Ação: 242 - Aquisição Ou Reforma de Mobiliário 250.000,00  

Ação: 251 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 250.000,00  

Ação: 252 - Obras, Reformas e Instalações 1.600.000,00 

Programa: 082 - Desenvolvimento Habitacional 140.056.200,00  
Ação: 481 - Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social 125.056.200,00  
Ação: 482 - Procedimentos para regularização urbanística e fundiária de núcleos de ocupações 

e loteamentos irregulares 8.500.000,00  

Ação: 484 - Concessão de Auxílio Moradia Emergencial 6.500.000,00  

TOTAL UNIDADE GESTORA 142.876.200,00  

 
Unidade Gestora: FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇAO URB ANA  R$  
Programa: 012 - Modernização da Gestão da Tecnologi a de Informação 55.800,00  

Ação: 232 - Modernização do Parque Computacional 9.900,00  

Ação: 233 - Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados 9.400,00  

Ação: 234 - Aquisição ou Desenvolvimento de Sistemas 4.700,00  

Ação: 235 - Reestruturação de Processos de Trabalho 5.000,00  

Ação: 237 - Aquisição de Softwares Aplicativos 9.800,00  

Ação: 238 - Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação 12.000,00  

Ação: 239 - Capacitação de Servidores em Tecnologia de Informação 5.000,00  

Programa: 013 - Revitalização e Modernização da Inf raestrutura Física de Mobiliário 24.000,00  
Ação: 242 - Aquisição Ou Reforma de Mobiliário 8.000,00  

Ação: 251 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 8.000,00  

Ação: 252 - Obras, Reformas e Instalações 8.000,00  

Programa: 082 - Desenvolvimento Habitacional 31.900.000,00  
Ação: 485 - Concessão de empréstimos/financiamento habitacional 11.500.000,00  
Ação: 486 - Construção, Infraestrutura e Recuperação dos Núcleos de Ocupação para 

Regularização Fundiária 20.400.000,00  

TOTAL UNIDADE GESTORA 31.979.800,00  

 
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  R$  
Programa : 082 - Desenvolvimento Habitacional  20.000.000,00  

Ação: 481 - Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social 4.000.000,00  

Ação: 482 - Procedimentos para regularização urbanística e fundiária de núcleos de ocupações 
e loteamentos irregulares 

16.000.000,00  

TOTAL UNIDADE GESTORA  20.000.000,00  

 
Unidade Gestora: COHAB R$ 
Programa: 012 - Modernização da Gestão da Tecnologia  de Informação 720.000,00  

Ação: 232 - Modernização do Parque Computacional 220.000,00  
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Ação: 233 - Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Dados 120.000,00  

Ação: 237 - Aquisição de Softwares Aplicativos 150.000,00  

Ação: 238 - Obras e Instalações Para Equipamentos de Tecnologia de Informação 150.000,00  

Ação: 239 - Capacitação de Servidores em Tecnologia de Informação 80.000,00  

Programa: 013 - Revitalização e Modernização da Infr aestrutura Física de Mobiliário 500.000,00  
Ação: 242 - Aquisição Ou Reforma de Mobiliário 100.000,00  

Ação: 251 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 100.000,00  

Ação: 252 - Obras, Reformas e Instalações 300.000,00  

Programa: 082 - Desenvolvimento Habitacional 24.000.000,00  
Ação: 481 - Produção de Unidades Habitacionais de Interesse Social 20.000.000,00  
Ação: 546 - Parcerias e Assessoramento Técnico e Financeiro à Proprietários de Terras Para 

Loteamento à Famílias de Baixa Renda 
2.000.000,00  

Ação: 547 - Programa de Arrendamento Familiar (PAR) 600.000,00  

Ação: 548 - Ampliar o Programa Morar Legal Regularizando Ocupações e Loteamentos 1.400.000,00  

TOTAL UNIDADE GESTORA 25.220.000,00  
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei 

no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 

2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Tabela 7 

Execução orçamentária do município de Campinas por funções do orçamento (2005 à 2010) 

Cód.  Função  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Legislativa 45.387.033,32 50.532.286,73 60.959.511,67 67.224.134,43 71.689.221,82 77.173.347,79 

2 Judiciária 4.867.715,61 5.535.830,34 126.000,34 113.698,85 42.980,15 0,00 

3 Essencial à Justiça  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Administração 143.909.603,95 195.937.887,90 304.866.226,30 304.574.860,20 343.247.475,95 332.905.157,02 

5 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Segurança Pública 21.023.269,50 11.425.376,71 33.700.512,84 41.374.575,82 53.426.090,84 54.893.126,80 

7 Relações Exteriores 24.737,59 26.474,27 803,34 116.079,31 47.606,68 58.729,40 

8 Assistência Social 42.718.785,24 44.729.345,35 54.883.234,97 60.374.692,41 76.003.691,82 79.098.098,58 

9 Previdência Social 134.956.953,98 183.071.636,90 192.107.022,20 217.973.891,30 250.882.010,74 283.426.828,08 

10 Saúde 351.102.260,21 388.478.965,50 479.401.920,80 569.152.794,60 675.251.622,19 696.146.058,08 

11 Trabalho 152.436,25 44.708,30 2.400.371,38 3.338.210,27 3.177.978,58 4.014.598,07 

12 Educação 314.008.688,75 295.698.181,00 375.493.921,20 425.388.233,90 467.305.403,06 507.736.976,44 

13 Cultura 13.291.189,88 11.389.989,61 9.027.427,45 10.411.574,61 7.530.023,54 10.068.041,45 

14 Direitos da Cidadania 1.535.614,52 2.275.763,74 539.732,97 821.495,79 1.670.370,06 2.129.723,40 

15 Urbanismo 187.853.348,82 203.298.850,80 261.689.175,30 243.395.861,80 314.111.506,48 307.526.442,33 

16 Habitação 6.396.684,65 6.496.253,01 7.026.037,93 9.300.628,47 9.295.201,21 15.286.296,88 

17 Saneamento 8.599,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 Gestão Ambiental 1.394.191,47 1.334.497,49 961.085,41 517.073,02 550.137,06 868.272,26 

19 Ciência e Tecnologia 0,00 143.862,00 177.250,00 91.479,93 0,00 15.000,00 

20 Agricultura 8.017,14 39.375,00 101.902,90 111.780,00 131.525,00 156.620,00 

21 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Comércio e Serviços 8.136.699,23 10.127.086,01 10.654.687,75 12.444.132,37 13.708.461,55 15.560.843,40 
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Cód.  Função  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

24 Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Energia 0,00 222.772,68 978.768,18 1.435.142,20 605.328,32 0,00 

26 Transporte 0,00 9.000.000,00 17.000.000,00 21.289.291,13 27.825.000,08 39.882.550,64 

27 Desporto e Lazer 7.660.784,68 8.671.232,91 5.093.553,13 4.174.277,69 10.603.690,50 10.972.146,01 

28 Encargos Especiais 126.273.763,43 98.511.902,78 122.390.859,10 139.200.711,10 224.542.098,87 200.848.656,11 

Total da Despesa por Função  1.410.710.377,92 1.526.992.279,00 1.939.580.005,00 2.132.824.619,00 2.551.647.424,50 2.638.767.512,74 

Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de 

dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Tabela 8 – Distribuição percentual da execução orça mentária do município de Campinas por funções do or çamento (2005 à 2010) 

Cód. Função 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Legislativa 3,22% 3,31% 3,14% 3,15% 2,81% 2,92% 

2 Judiciária 0,35% 0,36% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 

3 Essencial à Justiça 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 Administração 10,20% 12,83% 15,72% 14,28% 13,45% 12,62% 

5 Defesa Nacional 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 Segurança Pública 1,49% 0,75% 1,74% 1,94% 2,09% 2,08% 

7 Relações Exteriores 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

8 Assistência Social 3,03% 2,93% 2,83% 2,83% 2,98% 3,00% 

9 Previdência Social 9,57% 11,99% 9,90% 10,22% 9,83% 10,74% 

10 Saúde 24,89% 25,44% 24,72% 26,69% 26,46% 26,38% 

11 Trabalho 0,01% 0,00% 0,12% 0,16% 0,12% 0,15% 

12 Educação 22,26% 19,36% 19,36% 19,94% 18,31% 19,24% 

13 Cultura 0,94% 0,75% 0,47% 0,49% 0,30% 0,38% 

14 Direitos da Cidadania 0,11% 0,15% 0,03% 0,04% 0,07% 0,08% 

15 Urbanismo 13,32% 13,31% 13,49% 11,41% 12,31% 11,65% 

16 Habitação 0,45% 0,43% 0,36% 0,44% 0,36% 0,58% 

17 Saneamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

18 Gestão Ambiental 0,10% 0,09% 0,05% 0,02% 0,02% 0,03% 

19 Ciência e Tecnologia 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

20 Agricultura 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

21 Organização Agrária 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

22 Indústria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

23 Comércio e Serviços 0,58% 0,66% 0,55% 0,58% 0,54% 0,59% 

24 Comunicações 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Cód. Função 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

25 Energia 0,00% 0,01% 0,05% 0,07% 0,02% 0,00% 

26 Transporte 0,00% 0,59% 0,88% 1,00% 1,09% 1,51% 

27 Desporto e Lazer 0,54% 0,57% 0,26% 0,20% 0,42% 0,42% 

28 Encargos Especiais 8,95% 6,45% 6,31% 6,53% 8,80% 7,61% 

Total da Despesa por Função 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fontes: elaboração DEMACAMP, a partir das Leis Orçamentárias Anuais: lei no. 12.480 de 20 de janeiro de 2006, lei no. 12.798 de 27 de dezembro de 2006, lei nº 13.231 de 26 de 

dezembro de 2007, lei nº. 13.518 de 29 de dezembro de 2.008, lei nº. 13.768 de 24 de dezembro de 2009 e lei nº. 13.988 de 28 de dezembro de 2010. 
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Tabela 9 - População total, urbana, rural e favelad a – Campinas, 1991 e 2000. 

 
Fonte: Plano Diretor de Campinas, 2006. Caderno de Subsídios. 
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Anexo 2 - Quadros de Composição dos Investimentos 

Contratados com o Governo Federal 

 

� Parte III. Diagnóstico: Necessidades Habitacionais do Município de Campinas  
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(1) Contrato de Repasse OGU-FNHIS nº 192.954-73 de 2006 
 

QCI - Quadro de Composição de investimentos  

      REPASSE CONTRAPART. TOTAL 
DESAPROPRIAÇÃO   1.150.830,00 1.150.830,00 

JARDIM MARISA - construção 313 uh 
4.247.097,96 4.159.129,38 8.406.227,34 

Infraestrutura 
557.704,82 349.075,20 906.780,02 

Trabalho Técnico Social 0,00 132.139,88 132.139,88 

Recuperação ambiental 
470.558,08 125.044,92 595.603,00 

Saneamento 
4.474.639,14 1.473.770,53 5.948.409,67 

Registro 0,00 144.417,00 144.417,00 
        

            

TOTAIS  9.750.000,00 7.534.406,91 17.284.406,91 
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, abril 2011. 
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(2) Contratos de Repasse PAC 222.676-56 de 2007 

QCI - Quadro de Composição de investimentos 

DESCRIÇÃO UN QUANT DURAÇ 
(MÊS) 

VALOR - R$ 

 REPASSE   CONTRAP.  TOTAL 

1ª ETAPA             

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO DO PQ. 
OZIEL m 40.603,24 15  R$               9.466.931,11   R$             

1.527.539,16  
 R$              

10.994.470,27  

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ITINERÁRIO DE 
ÔNIBUS – DO PARQUE OZIEL E JARDIM MONTE 
CRISTO 

m2 42.299,02 16  R$               3.972.703,86  
 R$                

572.757,89  
 R$               

4.545.461,75  

SUBTOTAL ETAPA 1         R$              13.439.634,97   R$             
2.100.297,05  

 R$              
15.539.932,02  

2ª ETAPA             

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO e ETE 
NOVA AMÉRICA m 101.764,35 19  R$              25.355.874,77   R$             

3.897.716,84  
 R$              

29.253.591,61  

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ITINERÁRIO DE 
ÔNIBUS DA VILA PALMEIRAS E JARDIM ITAGUAÇU m² 36.611,00 11  R$               4.365.480,64   R$                

841.621,03  
 R$               

5.207.101,67  

SUBTOTAL ETAPA 2         R$              29.721.355,41   R$             
4.739.337,87  

 R$              
34.460.693,28  

3ª ETAPA             

CENTRO DE SAÚDE JARDIM CAMPO BELO M² 649,95 6  R$               1.258.128,02    
 R$               

1.258.128,02  

SUBTOTAL ETAPA 3         R$               1.258.128,02   R$                             
-    

 R$               
1.258.128,02  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB 

 

��� 

 

QCI - Quadro de Composição de investimentos 

DESCRIÇÃO UN QUANT DURAÇ 
(MÊS) 

VALOR - R$ 

 REPASSE   CONTRAP.  TOTAL 

4ª ETAPA             

PRODUÇÃO  UNIDADES HABITACIONAIS- JD. 
MARISA e GLEBA B un 185,00 12  R$               4.255.000,00  

 R$             
4.018.370,79  

 R$               
8.273.370,79  

SUBTOTAL ETAPA 4         R$               4.255.000,00   R$             
4.018.370,79  

 R$               
8.273.370,79  

5ª ETAPA             

CENTRO DE SAÚDE JARDIM FERNANDA M² 591,73 6  R$               1.098.111,10   R$                   
6.822,91  

 R$               
1.104.934,01  

PAVIMENTAÇÃO ITINERÁRIO DE ÔNIBUS FASE - 2 - 
ENTORNO DE VIRACOPOS (JARDIM FERNANDA) m² 27.098,55 10  R$               3.906.096,96   R$                             

-    
 R$               

3.906.096,96  

SUBTOTAL ETAPA 5         R$               5.004.208,06   R$                   
6.822,91  

 R$               
5.011.030,97  

6ª ETAPA             

PAVIMENTAÇÃO ITINERÁRIO DE ÔNIBUS FASE - 2 - 
OZIEL, MONTE CRISTO E GLEBA "B" m² 18.985,01 9  R$               3.119.382,53     R$               

3.119.382,53  

SUBTOTAL ETAPA 6         R$               3.119.382,53   R$                             
-    

 R$               
3.119.382,53  

7ª ETAPA             
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QCI - Quadro de Composição de investimentos 

DESCRIÇÃO UN QUANT DURAÇ 
(MÊS) 

VALOR - R$ 

 REPASSE   CONTRAP.  TOTAL 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UN 1,00 10  R$               1.000.000,00   R$                             
-    

 R$               
1.000.000,00  

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
DO JD. CAMPO BELO UN 1,00 5  R$               3.635.431,84   R$                             

-    
 R$               

3.635.431,84  

SUBTOTAL ETAPA 7         R$               4.635.431,84   R$                             
-    

 R$               
4.635.431,84  

8ª ETAPA             

CENTRO COMUNITÁRIO E PROFISSIONALIZANTE 
JARDIM SÃO DOMINGOS M² 2.200,00 9  R$               3.995.005,34     R$               

3.995.005,34  

SUBTOTAL ETAPA 8         R$               3.995.005,34   R$                             
-    

 R$               
3.995.005,34  

TODAS AS ETAPAS             

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL UN 185,00 41  R$               1.131.216,23   R$                
334.117,32  

 R$               
1.465.333,55  

SUBTOTAL TRABALHO TÉCNICO SOCIAL         R$               1.131.216,23   R$                
334.117,32  

 R$               
1.465.333,55  

TOTAL GERAL        R$           66.559.362,40   R$        
11.198.945,94  

 R$           
77.758.308,34  

 Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, abril 2011. 
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(3) Contratos de Repasse PAC 250.480-80 de 2008   

QCI - Quadro de Composição de investimentos 

      REPASSE CONTRAPART. TOTAL 
HABITAÇÃO - N.R. GUARAÇAÍ 
(60uh) 1.124.159,40 1.789.786,18 2.913.945,58 

HABITAÇÃO - GLEBA-B (48uh) 899.604,55 1.099.975,45 1.999.580,00 

TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - 
N.R.GUARAÇAÍ 117.735,94 0,00 117.735,94 

TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - 
GLEBA-B 82.033,00 0,00 82.033,00 

EPC -Equipamento Público 
Comunitário 231.743,11 0,00 231.743,11 

TOTAIS  2.455.276,00 2.889.761,63 5.345.037,63 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, abril  2011. 

 
 

(4) Contratos de Repasse PAC/OGU 218.820-29 de 2008   

DESCRIÇÃO 
VALOR  

REPASSE CONTRAP. TOTAL 

1ª ETAPA       

CLUBE POPULAR  R$   
3.043.947,88  

 R$        
10.152,02  

 R$          
3.054.099,90  

REDE DE DRENAGEM NÚCLEO RESIDENCIAL GÊNESIS 
 R$      

759.200,38  
 R$      

189.800,10  
 R$             

949.000,48  

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA/COLETOR TRONCO  R$   
7.777.104,32  

 R$      
795.343,82  

 R$          
8.572.448,14  

SUBTOTAL 1ª ETAPA   R$ 
11.580.252,58  

 R$      
995.295,94  

 R$        
12.575.548,52  

2ª ETAPA       

NÚCLEO RESIDENCIAL GUARAÇAÍ       

CONSTRUÇÃO DE CASAS +ÁGUA+ESGOTO+DREN+PAV  R$      
697.669,94  

 R$      
452.033,26  

 R$          
1.149.703,20  

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO III NÚCLEO 
RESIDENCIAL GUARAÇAÍ 

 R$      
150.735,10  

 R$          
7.933,43  

 R$             
158.668,53  

CONSTRUÇÃO DE OFICINA NÚCLEO RESIDENCIAL 
GUARAÇAÍ 

 R$      
159.537,47  

 R$          
8.396,71  

 R$             
167.934,18  

ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM MADEIRA - CONJUNTO COM 
16 UNIDADES 

 R$                     
-    

 R$      
104.514,43  

 R$             
104.514,43  

VILA 1       

CONSTRUÇÃO DE CASAS +ÁGUA+ESGOTO+DREN+PAV  R$   
1.513.968,27  

 R$   
1.264.854,32  

 R$          
2.778.822,59  

CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DAS QUADRAS  R$        
79.278,67  

 R$          
4.172,56  

 R$               
83.451,23  

QUADRA DE AREIA EM PRAÇA DE ESPORTES  R$        
52.449,72  

 R$          
2.760,51  

 R$               
55.210,23  

QUADRA DE GRAMA EM PRAÇA DE ESPORTES  R$        
54.456,40  

 R$          
2.866,13  

 R$               
57.322,53  

ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM MADEIRA - CONJUNTO COM 
16 UNIDADES 

 R$                     
-    

 R$      
104.514,43  

 R$             
104.514,43  

ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM MADEIRA - CONJUNTO COM 
18 UNIDADES 

 R$                     
-    

 R$      
117.500,70  

 R$             
117.500,70  
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DESCRIÇÃO 
VALOR  

REPASSE CONTRAP. TOTAL 

VILA 2       

CONSTRUÇÃO DE CASAS +ÁGUA+ESGOTO+DREN+PAV  R$   
1.842.605,09  

 R$   
1.609.698,99  

 R$          
3.452.304,08  

PRAÇAS/ CENTRO COMUNITÁRIO       

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MIRANTE  R$          
9.255,70  

 R$             
487,14  

 R$                 
9.742,84  

PISTA DE SKATE 800,00 M²  R$      
148.804,77  

 R$          
7.831,83  

 R$             
156.636,60  

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE DESCANSO - Fl. 09/15 (B1 e B2)  R$        
16.268,11  

 R$             
856,22  

 R$               
17.124,33  

QUADRA POLIESPORTIVA A RESTAURAR  R$        
17.931,59  

 R$             
943,77  

 R$               
18.875,36  

CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND  R$        
27.016,10  

 R$          
1.421,90  

 R$               
28.438,00  

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO II  R$      
486.083,15  

 R$        
13.745,33  

 R$             
499.828,48  

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE DESCANSO FOLHA 11/15 (B1 e 
B2) 

 R$        
36.595,21  

 R$          
1.926,06  

 R$               
38.521,27  

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ROTUNDA  R$          
1.440,27  

 R$               
75,80  

 R$                 
1.516,07  

URBANIZAÇÃO       

URBANIZAÇÃO  R$   
7.121.689,00  

 R$      
374.825,73  

 R$          
7.496.514,73  

SANEAMENTO       

REDES DE ESGOTO - RUA MOSCOU  R$      
287.889,71  

 R$        
29.441,72  

 R$             
317.331,43  

SUBTOTAL 2ª ETAPA   R$ 
12.703.674,27  

 R$   
4.110.800,97  

 R$        
16.814.475,24  

3ª ETAPA       

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO  R$      
405.131,53  

 R$      
583.050,76  

 R$             
988.182,29  

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA VILA PARQUE ANHUMAS, DAS 
VIAS E VIELAS, CAMINHOS E CICLOVIA 

 R$                     
-    

 R$      
358.958,52  

 R$             
358.958,52  

MACRO-DRENAGEM  R$   
3.464.663,39  

 R$      
384.962,60  

 R$          
3.849.625,99  

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO I  R$      
714.411,50  

 R$        
37.600,61  

 R$             
752.012,11  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL  R$                     
-    

 R$      
166.608,44  

 R$             
166.608,44  

SUBTOTAL 3ª ETAPA   R$   
4.584.206,42  

 R$   
1.531.180,93  

 R$          
6.115.387,35  

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA       

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  R$      
320.000,00  

 R$        
80.000,00  

 R$             
400.000,00  

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL       

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  R$      
618.480,60  

 R$      
154.620,15  

 R$             
773.100,75  

SALDO A REPROGRAMAR       

SALDO A REPROGRAMAR 
 R$        

41.445,81  
 R$      

590.116,93  
 R$             

631.562,74  

TOTAL OBRAS 29.848.059,68 7.462.014,92 37.310.074,60 

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, abril  2011. 
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(5) Contratos de Repasse PAC 292.892-45 de 2009   

 
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação, abril  2011. 

 

  

União % Contrapartida Total

Projetos unidade

Serviços Preliminares            796.083,63 2,23           18.483,77          814.567,40 

Terraplenagem m3  281.702,46      10.245.513,08 28,70        185.590,14    10.431.103,22 

Aquisição/desapropriação  terrenos m2                   -                              -                           -   

Regularização fundiária unidade                   -                47.500,00 0,13             2.500,00            50.000,00 

Produção/aquisição de unidades habitacionais na
área de intervenção

família            96,00        2.644.068,44 7,41     1.007.325,57       3.651.394,01 

Produção/Aquisição de Lotes Urbanizados unidade                   -                              -                           -   

Obras de requalificação de imóveis famílias                   -                              -                           -   

Produção/aquisição de unidades habitacionais na
área de reassentamento (se for o caso)

família                   -                              -                           -   

Recuperação e melhoria habitacional família          776,00        7.765.697,32 21,75           55.367,06       7.821.064,38 

Instalações hidráulico-sanitárias domiciliares família                   -                              -                           -   

Indenização de benfeitorias família                   -                              -                           -   

Alojamento Provisório / Despesas com aluguel família                  -                              -                           -   

Abastecimento de água *1 m       1.098,00              93.934,27 0,26           35.786,66          129.720,93 

Esgotamento Sanitário *1 m       1.066,13            102.137,52 0,29           38.911,91          141.049,43 

Estação Elevatória de Esgoto unidade               1,00            248.863,51 0,70           94.810,93          343.674,44 

Energia elétrica / Iluminação unidade            19,00                1.234,61 0,00                470,35              1.704,96 

Pavimentação e obras viárias m2     18.030,76            790.172,23 2,21        249.110,29       1.039.282,52 

Drenagem pluvial m          376,00            511.057,75 1,43           19.039,66          530.097,41 

Drenagem pluvial (dragagem) m³     46.173,97        2.349.713,41 6,58           26.593,98       2.376.307,39 

Proteção, contenção e estabilização do solo m2                   -          7.420.465,67 20,79           83.984,58       7.504.450,25 

Recuperação ambiental m2     91.075,00        1.232.738,53 3,45           13.952,09       1.246.690,62 

Resíduos Sólidos unidade                   -                              -                           -                            -   

Equipamentos comunitários*2 unidade                   -                              -                           -                            -   

Trabalho social família       1.481,00            892.477,25 2,50           46.972,49          939.449,74 

Mão de obra das famílias beneficiadas família                   -                              -                           -                            -   

Assistência Técnica família                   -                              -                           -                            -   

Saldo a reprogramar                   -              557.432,95          557.432,95 

Total 35.699.090,17 98 1.878.899,48 37.577.989,65

Item
Unid. de 
medida

Quant.

VI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Valor (R$)
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Anexo 3 - O Processo Participativo 

 

� Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Campinas-SP 
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O PROCESSO PARTICIPATIVO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUN ICIPAL DE 
HABITAÇÃO DE CAMPINAS 

 

A participação e o controle social fazem parte das diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei 

Federal 10.257 de 2001, construído a partir de um amplo processo de mobilização social ocorrido 

em escala nacional. O Estatuto define que a política urbana deve ser exercida através da “gestão 

democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano”79. Estes elementos são fatores centrais para a gestão 

democrática das políticas públicas e para o estabelecimento de um novo padrão de relação entre 

Estado e sociedade, possibilitando, ainda, a capacitação e a apropriação de saberes políticos, 

técnicos e populares, na perspectiva de constituição de novos sujeitos coletivos e de uma nova 

cultura política, pautada na democracia e nos direitos sociais.  

 

Com base nestas questões, o estabelecimento de instâncias institucionalizadas que 

exerçam o controle social junto à instância municipal tornou-se não somente um dos fatores 

estruturais da Política Nacional de Habitação – PNH, mas também um condicionante para adesão 

ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS e para acesso aos recursos do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 

 

A implementação do SNHIS e a consolidação de um modelo político pautado na 

descentralização, na participação e controle social e na articulação intergovernamental e 

intersetorial é também meta central do Plano Nacional de Habitação – PlanHab. Para objetivos 

desta meta, no entanto, é fundamental que as instituições públicas e os demais agentes, sejam do 

setor privado ou da sociedade civil, operem sob um mesmo foco, em torno de conceitos e 

atuações comuns, através de programas e ações articuladas às diretrizes nacionais.  

 

Uma importante diretriz do PlanHab diz respeito à necessidade tanto de se instituir órgãos 

locais específicos para habitação quanto de apostar na qualificação da administração para o 

enfrentamento da problemática habitacional. Uma vez existentes, estes órgãos passam a assumir 

a direção e coordenação do Sistema em nível municipal, constituindo-se assim nos principais 

                                                 
 
 
79 Inciso II do artigo 2º. 
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articuladores das diversas políticas setoriais, visto que é no município que ocorrem efetivamente 

as ações. Assim, é necessário o estabelecimento de mecanismos que tornem as administrações e 

os órgãos específicos preparados para intervir sobre os problemas habitacionais latentes.  

 

Para dar suporte a estes órgãos, ainda, é fundamental o controle social local das políticas 

habitacionais. Neste contexto se insere a participação dos conselhos de política urbana e/ou 

habitacional no processo de formulação e execução das políticas. Estes conselhos passam a 

integrar a estrutura do sistema habitacional, garantindo assim a legitimidade das políticas e o 

controle social sobre as decisões governamentais nas ações de enfrentamento e solução da 

problemática habitacional local.  Vale também observar que, de acordo com a Instrução Normativa 

nº 15, de 10 de março de 2011 do Conselho Gestor do FNHIS, todos os planos de habitação – 

estaduais ou municipais – devem ser aprovados pelos respectivos Conselhos Gestores dos 

fundos, ou por outros conselhos de finalidade e natureza semelhante.  

 

Neste sentido, é preciso que o município estimule o bom funcionamento dos conselhos 

locais, não apenas provendo suporte organizacional para tal, mas também fomentando sua 

atuação por meio de processos de capacitação, tornando seu papel cada vez mais eficiente, 

cumprindo e fazendo cumprir suas resoluções e deliberações para a real participação e controle 

social.  

 

A partir destas questões, o controle social sobre o desenho da Política de Habitação passa 

a ser considerado o objetivo maior da participação, tendo em vista que permite o controle sobre o 

orçamento e financiamento públicos, no intuito de melhor distribuir recursos, combatendo assim 

injustiças sociais. Esse objetivo também se justifica pela necessidade de se transpor as 

desigualdades territoriais e econômicas existentes, garantindo, na interlocução social, a pactuação 

e consolidação de medidas, propostas e resultados mais adequados às necessidades dos 

cidadãos. As formas de acesso à terra urbana e à provisão habitacional são exemplos dessas 

desigualdades sócio-territoriais: a implantação de moradias em áreas providas ou não por 

serviços, equipamentos e infra-estruturas urbanas garantem o maior ou menor grau de 

apropriação das riquezas coletivas. 

 

A conjugação de esforços para encarar de forma conjunta a problemática habitacional 

existente e garantir a universalização da moradia digna, a partir de princípios e programas 

comuns, é a lógica essencial do SNHIS. Sendo assim, o envolvimento e o engajamento da 
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sociedade local, por meio das organizações e instituições atuantes no setor habitacional e urbano, 

é de suma importância para a garantia e pactuação de estratégias de ação e para o real 

comprometimento das propostas e ações a serem definidas no Plano Municipal de Habitação. 

 

No caso do Plano Municipal de Habitação de Campinas, o processo de elaboração foi 

constituído por três etapas bem definidas: uma primeira de coleta e levantamento de informações 

necessárias à elaboração do Diagnóstico do setor habitacional e institucional; uma segunda de 

análise da contextualização da problemática habitacional local e de levantamento das 

necessidades habitacionais do município; e uma última de construção, debate e pactuação das 

propostas, metas e estratégias da política municipal de habitação, à luz destas necessidades. 

 

Todas as etapas ocorreram de forma participativa, entre junho de 2010 a agosto de 2011, 

e reuniram membros do poder público local e do Conselho Municipal de Habitação, que possui, 

em ¼ de sua composição, membros representantes do movimento popular de moradia da cidade. 

No âmbito do poder público local, este processo se deu através de encontros técnicos realizados 

entre as diversas secretarias e órgãos municipais envolvidos com o tema da habitação, em 

especial a Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; a Companhia Municipal de Habitação 

Popular – COHAB-Campinas; a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

– SEPLAN; bem como outros órgãos e setores que também estiveram presentes no fornecimento 

de informações e no diálogo sobre a problemática habitacional do Município.  

 

Vale observar que para maior engajamento da equipe técnica das secretarias envolvidas 

com o tema habitação, foi criada pelo Governo Municipal, através do Decreto Nº 17.101/2010, 

uma Comissão de Estudos para subsidiar a elaboração do Plano, composta por representantes 

das Secretarias Municipais de: Planejamento e Desenvolvimento Urbano; Meio Ambiente; 

Urbanismo; Infraestrutura; Serviços Públicos; Saúde; Cidadania, Assistência e Inclusão Social; 

Assuntos Jurídicos; Transportes/EMDEC; Finanças; Trabalho e Renda; Comércio, Indústria, 

Serviços e Turismo; bem como por representantes da Companhia de Habitação Popular de 

Campinas – COAHB e da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - SANASA 

Campinas. Esta comissão foi imprescindível para dar início ao processo de elaboração do Plano, 

visto que seus membros tornaram-se os representantes responsáveis pelo fornecimento das 

informações iniciais necessárias à formulação do Diagnóstico habitacional e institucional local. 
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Todos os encontros realizados contemplaram um caráter deliberativo, a fim de que os 

membros e agentes das diversas secretarias envolvidas tornassem co-participantes na construção 

do planejamento habitacional da cidade, ao mesmo tempo em que negociassem propostas e 

pontos polêmicos na busca de consensos para a conclusão de cada fase de elaboração do Plano. 

Para que isso ocorresse, no entanto, todo o processo tornou-se uma mesa de proposição, 

negociação e deliberação, onde foi possível promover a coleta e o intercâmbio de informações e 

debates em torno das problemáticas e possíveis soluções, associado a um processo de 

capacitação destes atores.  

 

Este processo de capacitação compreendeu a preparação e aprimoramento dos atores 

públicos municipais, sejam estes integrantes do Conselho Municipal de Habitação ou do quadro 

técnico da Prefeitura, para lidar com a implementação da Política Habitacional a ser instituída pelo 

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, tendo  em vista seus conhecimentos e 

habilidades já existentes. Seu objetivo principal foi, neste sentido, a incorporação e renovação de 

conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais relacionados à questão habitacional, por meio 

dos processos de discussão técnica inerentes às diversas etapas de elaboração do Plano.  

 

Todo este processo foi fundamental para aproximar os atores envolvidos aos conteúdos do 

Plano, sobretudo o Conselho Municipal de Habitação, estimulando o interesse de participação na 

construção da política habitacional e facilitando o acompanhamento e monitoramento das metas e 

ações propostas.  

 

Todas as atividades foram registradas no intuito de se pautar os debates ao longo das 

etapas, os quais vieram a subsidiar as propostas definidas no Plano. Ao todo, foi realizado um 

total de 49 atividades com as equipes técnicas do governo municipal (Quadro 1) e 17 atividades 

com o Conselho Municipal de Habitação (Quadro 2). Embora diversas secretarias estivessem 

envolvidas, as atividades e discussões da Política se concentraram na Secretaria Municipal de 

Habitação – SEHAB e envolveram desde a troca e coleta de informações e debates técnicos até 

as vistorias técnicas de campo para a caracterização dos assentamentos precários a serem 

incluídos nas ações da Política Municipal de Habitação. 
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Quadro 1 

Registro das Reuniões do Plano Municipal de Habitaç ão com as equipes da PMC 

Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

16.07.2010 Equipe SEHAB e COHAB Estruturar a próxima reunião Prazo para elaboração do Plano 

Equipe Consultoria Grupo de Trabalho do Plano 

 Conteúdos da apresentação da reunião 

  Encaminhamentos da reunião: ofícializar e formalizar as decisões 

19.07.2010 Equipe SEHAB e COHAB Apresentar os conteúdos necessários à 
elaboração do Diagnóstico 

Contextualização institucional da elaboração do Plano 

Quadro atual da habitação no Brasil 

Grupo de Trabalho Pactuar responsáveis pelo fornecimento 
das informações destes conteúdos  

Etapas de elaboração do Plano 

Equipe Consultoria Conteúdos do Diagnóstico: objetivos, abordagens, dados, 
Secretarias responsáveis pelos dados de cada capítulo 

Expectativas do Grupo de Trabalho em relação ao Plano 

30.07.2010 Equipe SEHAB e COHAB Discutir o cronograma de levantamento 
das necessidades habitacionais  

Metodologia de levantamento das necessidades habitacionais 
(campo x cadastro existente) 

Equipe Consultoria  Insumos necessários ao levantamento 

  Coleta de dados dos assentamentos (cadastros) disponíveis na 
Sehab 

10.08.2010 Equipe SEHAB Coletar informações para subsidiar a 
ficha informativa dos assentamentos 
precários 

Apresentação dos conteúdos da ficha informativa 

Equipe Consultoria Apresentação dos protocolos das áreas cadastradas pela 
SEHAB/COHAB 

Outras informações existentes em outras secretarias 

11.08.2010 Equipe SEHAB Discutir sobre as dificuldades de Grandes objetivos do Plano de Habitação 
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

Equipe Consultoria obtenção de dados na PMC e traçar 
novas estratégias 

Solicitar reuniões com SEPLAN e SEURB 

Minutar ofícios para coleta de dados 

19.08.2010 Equipe SEHAB Coletar informações disponíveis na 
Secretaria para subsidiar a elaboração do 
Diagnóstico Habitacional 

Projetos e intervenções estratégicas previstas 

Equipe Consultoria  Operações urbanas previstas no município 

Secretário Mun. Urbanismo Empreendimentos habitacionais aprovados nos últimos 5 anos e 
em processo de análise 

19.08.2010 Equipe SEHAB Coletar informações disponíveis na 
Secretaria para subsidiar a elaboração do 
Diagnóstico Habitacional 

Estudos e últimas versões dos Planos das Macrozonas e 
respectivos cadernos de subsídio 

Equipe Consultoria  Relatórios, estudos e outros documentos relativos à alterações de 
perímetro urbano 

Equipe Secretaria Municipal 
Planejamento 

Relação e mapeamento das áreas patrimoniais públicas (lotes, 
glebas e imóveis) vazias 

26.08.2010 Equipe SEHAB Coletar informações disponíveis na 
Secretaria para subsidiar a elaboração do 
Diagnóstico Habitacional 

Relação e mapeamento de glebas e conjuntos de lotes vazios: 
informações cadastrais, tributárias e de infraestrutura existente 

Equipe Consultoria  Planta Genérica de Valores do Município 

Equipe Secretaria Municipal de 
Finanças 

Relação e mapeamento dos imóveis patrimoniais  

Identificação e mapeamento dos imóveis inscritos na dívida ativa 

31.08.2010 Equipe Consultoria  Coletar arquivo contendo a delimitação 
das planícies de inundação do Município 

Importância desta informação no processo de levantamento do 
déficit habitacional existente em assentamentos precários no 
Município Equipe Secretaria M. Meio Ambiente 

31.08.2010 Equipe Consultoria Entregar listagem dos cortiços da área 
central de Campinas para levantamento 
da dívida ativa 

Importância desta informação no processo de levantamento do 
déficit habitacional existente no Município Equipe Secretaria Municipal de 

Finanças 
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

31.08.2010 Equipe Consultoria  Coletar arquivos contendo glebas vazias 
cadastradas pela Secretaria 

Importância desta informação para elaboração do Diagnóstico 
Habitacional de Campinas Equipe Secretaria Municipal de 

Urbanismo 

14.09.2010 Equipe Consultoria  Coletar dados sobre o licenciamento 
ambiental municipal e sobre as planícies 
de inundação do Município 

Importância desta informação no processo de levantamento do 
déficit habitacional existente no Município e no processo de 
regularização fundiária Equipe Secretaria M. Meio Ambiente 

06.10.2010 Equipe SEHAB/COHAB Apresentação das diretrizes dos Planos 
Locais de Gestão Urbana de Campinas 
pela SEPLAN 

Operações urbanas consorciadas (equipe FGV): exemplos e 
possibilidades para política Habitação Equipe Consultoria FGV 

Equipe Consultoria Discussão sobre entraves da Lei Municipal de Zoneamento 
Urbano, do Plano Diretor e PLGUs Equipe Secretaria M. Planejamento 

19.10.2010 Equipe Consultoria  Coletar arquivo contendo listagem dos 
imóveis inscritos na dívida ativa 

Justificativa da Secretaria informar apenas listagem dos imóveis e 
proprietários com dívida, sem fornecer valor da dívida Equipe Secretaria M. Finanças 

19.10.2010 Equipe Consultoria Questionar possibilidade de levantamento 
dos imóveis cadastrados no INCRA e 
inseridos no perímetro urbano. 

Plano Municipal de Habitação 

Equipe Secr. Mun. Comércio, Serviços, 
Industria e Turismo 

Levantamento dos terrenos vazios existentes no perímetro urbano 
de Campinas que pagam ITR 

29.10.2010 Equipe SEHAB/COHAB Revisar as fichas informativas dos 
assentamentos precários da Macrozona 9 

Revisão dos perímetros e informações das fichas dos 
assentamentos precários da MZ09 Equipe Consultoria 

11.11.2010 Equipe SEHAB/COHAB Revisar as fichas informativas dos 
assentamentos precários da Macrozona 
05 

Revisão dos perímetros e informações das fichas dos 
assentamentos precários da MZ05 12.11.2010 Equipe Consultoria 

18.11.2010 Equipe SEHAB Início do levantamento de campo 
(vistorias) 

Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 5 (Região Campo Grande) Equipe Consultoria  
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

24.11.2010 Equipe SEHAB Assessorar SEHAB na elaboração de 
diretrizes a serem incorporadas nos 
planos locais das Macrozonas 6 e 2  

Demarcação de ZEIS de vazio e de regularização 

Equipe Consultoria  Parâmetros zoneamento/Lei de EHIS/ novos projetos para 
habitação/ recursos para habitação 

02.12.2010 Equipe SEHAB Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 9 Equipe Consultoria 

15.12.2010 Equipe SEHAB Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 7 Equipe Consultoria  

18.01.2011 Equipe Consultoria  Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 5 (Região Campo Grande) Representante Conselho Habitação 

(Mov. Popular) 

19.01.2011 Equipe SEHAB Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 5 (Região Campo Grande) Equipe Consultoria  

20.01.2011 Equipe Consultoria  Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 5 (DIC) Representante Conselho Habitação 

(Mov. Popular) 

24.01.2011 Equipe Consultoria  Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 5 (Ouro Verde) Representante Conselho Habitação 

(Mov. Popular) 

27.01.2011 Equipe Consultoria  Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozonas 3 e 2 

28.01.2011 Equipe SEHAB Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozonas 1 e 5 

Equipe Consultoria  

Representante Conselho Habitação 
(Mov. Popular) 

31.01.2011 Equipe SEHAB Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

Equipe Consultoria  Macrozonas 1 e 2 

Representante Conselho Habitação 
(Mov. Popular) 

09.02.2011 Equipe Consultoria  Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 4 (Região Sul) Representante Conselho Habitação 

(Mov. Popular) 

10.02.2011 Equipe Consultoria  Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 4 (Região Sudoeste/Noroeste) Representante Conselho Habitação 

(Mov. Popular) 

22.02.2011 Equipe SEHAB Apresentação da primeira parte do 
conteúdo do Diagnóstico 

Contextualização da problemática habitacional de Campinas 

Equipe Consultoria  

02.03.2011 Equipe SEHAB Revisar fichas informativas dos 
assentamentos precários da Macrozona 
05 

Revisão dos perímetros e informações das fichas dos 
assentamentos precários da MZ05 e definição dos critérios de 
consolidação desses assentamentos Equipe Consultoria  

10.03.2011 Equipe SEHAB Revisar fichas informativas dos 
assentamentos precários de Campinas 

Revisão dos perímetros e informações das fichas dos 
assentamentos precários e definição dos critérios de consolidação 
desses assentamentos 

11.03.2011 Equipe Consultoria  

14.03.2011 Equipe SEHAB Revisar fichas informativas dos 
assentamentos precários de Campinas 

Revisão dos perímetros e informações das fichas dos 
assentamentos precários e definição dos critérios de consolidação 
desses assentamentos 

15.03.2011 Equipe Consultoria  

16.03.2011 

16.03.2011 Equipe SEHAB Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 4 (Região Sul, Sudoeste e Leste) Equipe Consultoria  

22.03.2011 Equipe SEHAB Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
Macrozona 4 (Região Sul) Equipe Consultoria  

24.03.2011 Equipe SEHAB Levantamento de campo (vistorias) Vistorias técnicas para caracterização e registro fotográfico 
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

Equipe Consultoria  Macrozona 4 (Região Leste e Norte) 

28.03.2011 Equipe SEHAB/COHAB Discussão da primeira parte do conteúdo 
do Diagnóstico 

Tópicos da contextualização da problemática habitacional e 
institucional de Campinas Equipe Consultoria 

30.03.2011 Equipe SEHAB/COHAB Continuação da discussão da primeira 
parte do conteúdo do Diagnóstico 

Tópicos da contextualização da problemática habitacional e 
institucional de Campinas. Equipe Consultoria FGV 

Equipe Consultoria  

14.04.2011 Equipe SEHAB/COHAB Discutir a produção habitacional para 
faixas de renda até 3 salários mínimos 
pelo setor imobiliário atuante 

Obstáculos do Programa MCMV 

Equipe Consultoria FGV Valor da terra em Campinas 

Equipe Consultoria  Incentivos e obstáculos para a produção de HIS em Campinas 

Setor Imobiliário 

26.04.2011 Equipe SEHAB/COHAB Discutir Lei Municipal 10.410, dispõe 
sobre EIS em Campinas 

Parâmetros lei de zoneamento 

Equipe Secretaria M. Planejamento Revogação da Lei de EIS e instituição de uma lei de ZEIS 

Equipe Consultoria DEMACAMP Plano Municipal de Habitação virar lei 

26.05.2011 Equipe SEHAB/COHAB Consensuar propostas e definir metas e 
estratégias de ação do Plano Habitação 

Recursos pequenos projetos e grandes intervenções 

Equipe Consultoria  Regularização fundiária e instrumentos do Estatuto da Cidade 
para política habitacional 

Estruturação e papel dos órgãos institucionais de habitação em 
Campinas/ SEHAB e COHAB 

Modelo produção habitacional COHAB  

01.06.2011 Equipe SEHAB/COHAB Consensuar propostas e definir metas e 
estratégias de ação do Plano Habitação, 
com foco na capitalização de recursos e 
definição dos recursos a serem 
disponibilizados no primeiro período do 
Plano 

Captação de recursos através de operações urbanas 

Equipe Consultoria  Entraves da Lei Municipal de Zoneamento (6.031) 

Revisão das legislações municipais urbanísticas 

Outorga onerosa do direito de construir e alteração uso 

ZEIS e garantia da terra e mescla social e de usos 

Propostas do setor imobiliário ao Plano de Habitação 
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

Inserção da SANASA na política de habitação 

Metas do Plano a curto, médio e longo prazo 

Não houve definição das metas de investimento 

21.06.2011 Equipe SEHAB Discutir as propostas de ZEIS colocadas 
no Plano Municipal de Habitação 

ZEIS colocadas nos PLGUs em aprovação 

Equipe Secretaria M. Planejamento Inclusão das ZEIS propostas pelo Plano de Habitação 

Equipe Consultoria  Instituição do Plano de Habitação como lei, com ZEIS  

Revogação da Lei de EIS e instituição da ZEIS, regulamentando 
Plano de Habitação 

27.06.2011 Equipe SEHAB Discutir próxima reunião do Conselho 
Habitação 

Conteúdos da apresentação da reunião 

Equipe Consultoria  Disponibilização dos documentos do Plano para aprovação do 
Conselho 

01.08.2011 Equipe SEHAB 
Equipe SEPLAN 
Equipe Consultoria 

Discutir conteúdo do documento 
Estratégias de Ação 

Metas de Investimento do Plano de Habitação, Programas de 
Atendimento, Estratégias de Ação. 

08.08.2011 Equipe SEHAB 
Equipe Consultoria 

Discutir conteúdo do documento 
Estratégias de Ação 

Metas de Investimento do Plano de Habitação, Programas de 
Atendimento, Estratégias de Ação. 

12.08.2011 Equipe SEHAB 
Equipe SEPLAN 
Equipe Consultoria 

Discutir terras aptas para HIS ZEIS de regularização a serem propostas no Plano Municipal de 
Habitação 
ZEIS de indução a serem propostas no Plano Municipal de 
Habitação 
ZEIS dos projetos de lei dos PLGs 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Quadro 2 

Registro das Reuniões do Plano Municipal de Habitaç ão com o Conselho Municipal de Habitação 

Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

08.06.2010 Equipe Consultoria DEMACAMP Estabelecer o primeiro contato do 
Conselho com o Plano de Habitação  

O que é, para que serve e como será feito o Plano 

Conselho Municipal de 
Habitação 

Contexto nacional da política de habitação 

Etapas do processo de elaboração do Plano 

Papel do Conselho no processo de elaboração 

20.09.2010 Equipe SEHAB Discutir expectativas da comissão em 
relação ao Plano de Habitação e à 
solução dos problemas habitacionais do 
Município  

Expectativas da comissão em relação ao Plano 

Equipe Consultoria  Etapas e produtos do Plano 

Comissão de Acompanhamento 
do Plano (conselheiros 
representantes do movimento 
popular) 

Reuniões já realizadas entre a consultoria e a PMC 

Principais obstáculos observados pela Comissão para a ação na área 
da habitação 

19.10.2010 Equipe Consultoria  Discutir a proposta de participação do 
Conselho durante o Plano e apresentar o 
Diagnóstico de Situação e os resultados 
das Pré-Conferências de Habitação 

Momentos de participação com Conselho 

Conselho Municipal de 
Habitação 

Campinas no contexto metropolitano 

Periferização metropolitana e em Campinas 

Potencial fundiário para HIS no município e ZEIS 

Resultados da pesquisa feita durante as pré-conferências de Habitação 

06.11.2010 Equipe Consultoria  Oficina/ Pesquisa Qualitativa com o 
segmento para abordar a capacidade 
dos atores no acompanhamento da 
política municipal de habitação 

Entrevista orientada aos participantes 

Segmento dos movimentos 
populares do Conselho 
Municipal de Habitação 

Debate das questões entrevistadas (conteúdo inserido no Diagnóstico 
Habitacional de Campinas) 

17.11.2010 Equipe Consultoria  Introduzir a discussão dos temas centrais 
do Plano que serão aprofundados no 
Diagnóstico 

Objetivos e diretrizes do Plano Diretor 

Conselho Municipal de 
Habitação 

Constituição Federal e Estatuto da Cidade 

A nova agenda dos Planos Diretores Participativos 
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

Capítulo da Política Habitação do Plano Diretor 

Debate em dois grupos de discussão: urbanização e regularização de 
assentamentos precários e produção de novas moradias 

9.12. 2010 Equipe Consultoria  Apresentar metodologia para análise 
urbanística e diagnóstico integrado de 
assentamentos precários 

Finalidades da análise urbanística 

Conselho Municipal de 
Habitação 

Estruturas temáticas da análise urbanística 

Processo de síntese da análise para definição das diretrizes, níveis e 
tipologias de intervenção 

27.01.2010 Equipe SEHAB Apresentação, pela SEHAB, do processo 
de regularização fundiária no Município 
de Campinas 

Instrumentos jurídicos para viabilizar a regularização 

Equipe Consultoria  Metodologia de trabalho adotada pela SEHAB 

Conselho Municipal de 
Habitação 

Exemplos de projeto técnico, intervenções executadas e em 
andamento (PAC) 

28.02.2011 Equipe Consultoria  Apresentação da primeira parte do 
conteúdo do Diagnóstico 

Contextualização da problemática habitacional de Campinas 

Conselho Municipal de 
Habitação 

10.03.2011 Equipe Consultoria  Discutir os conteúdos apresentados na 
última reunião 

Tópicos da contextualização da problemática habitacional e 
institucional de Campinas. Conselho Municipal de 

Habitação 
22.03.2011 Equipe Consultoria  Capacitação dos conselheiros em 

relação aos conteúdos do Diagnóstico 
Tópicos da contextualização da problemática habitacional e 
institucional de Campinas. Segmento dos movimentos 

populares do Conselho 
Municipal de Habitação 

30.03.2011 Equipe Consultoria    Função social da cidade e da propriedade 

Instrumentos do Estatuto da Cidade 
Conselho Municipal de 
Habitação 

Importância das ZEIS para efetivar política habitação 

Representantes do setor 
imobiliário de Campinas 

Dificuldades e obstáculos existentes em Campinas 

Valor da terra e mercado imobiliário  
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

28.04.2011 Equipe SEHAB Apresentação da segunda parte do 
conteúdo do Diagnóstico: necessidades 
habitacionais do Município 

Precariedade habitacional em Campinas 

Equipe Consultoria  Quantificação do déficit habitacional atual e futuro 

Conselho Municipal de 
Habitação 

Critérios de consolidação dos assentamentos 

Tipologias de Intervenção nos assentamentos 

Potencial fundiário para atendimento do déficit 

Custos de atendimento das necessidades habitacionais 

Exemplos nacionais e internacionais de projetos de intervenção em 
assentamentos precários 

12.05.2011 Equipe SEHAB Apresentação das propostas formuladas 
pelo setor imobiliário ao Plano de 
Habitação 

Como os órgãos e autarquias municipais devem se estruturar, atuar e 
colaborar, através de incentivos e instrumentos facilitadores, para que 
o mercado imobiliário produza HIS em Campinas 

Equipe Secretaria Mun. 
Planejamento 
Equipe Consultoria  

Conselho Municipal de 
Habitação 

26.05.2011 Equipe Consultoria  Debater a ampliação de recursos para 
habitação e a garantia de acesso à terra 
e a melhores localizações de EHIS 

Estatuto da Cidade: outorga onerosa e ZEIS 

Conselho Municipal de 
Habitação 

Lei Municipal 6.031 - como regulamentar outorga 

Ausência de terras públicas para HIS em Campinas 

Produção hab. em larga escala x qualidade projetos 

13.06.2011 Equipe Consultoria  Apresentar e discutir as estratégias de 
ação (proposta preliminar) do Plano 
Municipal de Habitação 

Precariedade habitacional em Campinas 

Equipe Secretaria Mun. 
Planejamento 

Custos finais de atendimento do déficit habitacional 

Conselho Municipal de 
Habitação 

O cenário atual: recursos e terra para HIS 

Alternativas de curto e médio prazo do Plano Hab. 

ZEIS e captura da valorização imobiliária  

27.06.2011 Equipe Consultoria  Apresentar e discutir os programas 
(proposta preliminar) e metas de atuação 
do Plano Municipal de Habitação 

Programas habitacionais propostos 

Equipe Secretaria Mun. 
Planejamento 

Metas de atuação da política municipal de habitação por PPA, dentro 
do horizonte temporal do Plano de Habitação (2011-2023) 

Equipe Secretaria Mun. Serv. 
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Data Reunião  Participantes  Objetivos  Temas Abordados  

Públicos 

Conselho Municipal de 
Habitação 

08.08.2011 Equipe Consultoria  
Equipe SEPLAN 

Aprovação do Plano Municipal de 
Habitação 

Conteúdo completo do Plano de Habitação 

Conselho Municipal de 
Habitação 

Propostas para uma Agenda da Política Municipal de Habitação 

Movimento Popular e ZEIS 

Aprovação plena  do Plano pelo Conselho 

Fonte: Elaboração DEMACAMP, 2011. 
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Anexo 4 - Anexo Técnico (Em CD-ROM) 
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