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1. INTRODUÇÃO 

 

 1.1 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

O direito à moradia, previsto na Declaração sobre Assentamentos Humanos de 

Vancouver (1976), Declaração sobre o Desenvolvimento (1986), na Agenda 21 

(1992), foi reconhecido como um direito humano na Agenda Habitat adotada 

pela Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, Habitat 

II, realizada em Istambul em 1996 (HABITAT II, 1996). Como integrante do 

sistema internacional de direitos humanos, incorpora-se a ordem jurídica 

brasileira e ao padrão de qualidade da habitação popular. 

A partir da Conferência de Habitat I, realizada em Vancouver em 1976, o 

conceito de Habitação, passou a ser entendido como:  

Não somente uma unidade que habita uma família, mas como um sistema integral que 
compreende também o terreno, a infra-estrutura para urbanização e serviços e o equipamento 
social e comunitário, dentro de um contexto cultural, sócio-econômico, político e físico-
ambiental. (HABITAT I, 1976). 

Na conjuntura latino-americana, a situação privilegiada do Chile referente à 

gestão habitacional no enfrentamento ao déficit quantitativo permite um 

considerável avanço em sua política no sentido de aperfeiçoamento das 

debilidades manifestadas em termos qualitativos. O Instituto de Habitação e a 

atual missão do Ministério de Habitação e Urbanismo do Chile objetivam o 

enfoque integral de Habitação nos termos do HABITAT I. Agrega, portanto, na 

definição de qualidade, a combinação dos conceitos de habitabilidade como: “a 

qualidade de habitável que tem um lugar ou habitação com relação às normas 

legais.”; e o bem estar residencial: “o modo mais específico para enfrentar as 

características da habitação (família), seu entorno (vizinhos) e seu 

agrupamento (comunidade)”. (MARTINEZ, FUENTES, 2004, tradução nossa). 

Este conceito evoluiu para: 

Percepção e valorização que diversos observadores e participantes atribuem à totalidade de 
um conjunto habitacional: componentes, propriedades e interações mútuas com o contexto no 
qual se insere; estabelecendo distintas hierarquias de acordo com variáveis de ordem 
fisiológica, psico-social, cultural, econômica e política. (MARTINEZ, FUENTES, 2004, tradução 
nossa). 
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No Brasil, a necessária definição de atribuições e competências para a gestão 

atual da Política Nacional de Habitação (P.N.H.), promoveu a criação do 

Ministério das Cidades em 2003, com a seguinte composição: Secretaria 

Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Programas Urbanos, Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental e a Secretaria Nacional de Transportes e 

Mobilidade Urbana (BRASIL, 2004). A Política Nacional de Habitação tem sua 

missão atribuída ao Ministério das Cidades¹, possibilitar as condições de 

acesso à moradia digna para todos os segmentos da população, em especial o 

de baixa renda. Apresenta como componentes principais: 

 A integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano; 

 A demarcação e urbanização de assentamentos precários e a produção de 

habitação;  

 A implementação do Sistema Nacional de Habitação, através de programas 

de financiamentos para aquisição de imóveis novos ou usados, da locação 

social pública ou privada, da reabilitação em áreas urbanas centrais e de 

melhorias habitacionais. 

A retomada do papel planejador do Estado brasileiro vem se construindo com a 

elaboração do índice de qualidade de vida urbana, a obrigatoriedade de 

apresentação de planos municipais de habitação e de habitação de interesse 

social e, do Plano Diretor, que garante a função social da propriedade. A 

ampliação do acesso da população a terra urbanizada e ao mercado formal de 

provisão habitacional, presentes nestes Planos, através da regularização 

fundiária e a revisão da legislação urbanística, bem como a destinação de 

recursos financeiros para estes fins fundamentam a política fundiária.  

O debate sobre a qualidade de vida é motivado pelo crescimento urbano e 

seus problemas ambientais e para mensurá-la em sua extensão conceitual, o 

enfoque às condições sociais é somado às condições físicas, as ofertas de 

serviços e a necessidade de deslocamentos para o seu acesso. No Brasil, 

segundo o Banco de Metodologias de Indicadores Municipais (NAHAS et al,  

 

  ¹ Garantir o direito à cidade a todos os seus habitantes, promovendo a universalização do 
acesso à terra urbanizada e à moradia digna, ao saneamento ambiental, à água potável, ao 
trânsito e à mobilidade com segurança, e ao ambiente saudável, por meio da gestão 
democrática. O direito à cidade implica na formulação e implementação de uma política de 
desenvolvimento urbano e regional, com a garantia de respeito aos direitos humanos 
relacionados à vida urbana, de forma sustentável para as gerações presentes e futuras. 
(BRASIL, 2003, p.2) 
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2005), os sistemas de indicadores empregados são o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Índice de Condições de Vida, 

Índice de Exclusão Social e Índice de Carência Habitacional, que focalizam o 

acesso social e baseiam-se em dados populacionais dos Censos 

Demográficos. 

O arsenal regulatório para orientar e dar suporte institucional às políticas 

habitacionais, na busca da qualidade de vida constitui ferramenta útil ao 

planejamento urbano. Krafta (1986) equipara o desenho-controle, ou o conjunto 

de controles que garantem determinado patamar de coordenação entre as 

ações individuais, com o projeto, onde se procura identificar e regular as ações 

possíveis e desejáveis entre os vários componentes do tecido urbano, com 

vistas à convivência destes elementos para a qualidade do espaço urbano. O 

autor apela pela recolocação do planejamento urbano na sua perdida órbita 

política através da reconstituição da sua natureza de processo de tomada de 

decisões, de comunicação e de participação social. A legislação, instrumento 

deste controle, quando aplicada sem discernimento num contexto notoriamente 

carente, com critérios, normas e especificações importados de países 

desenvolvidos, pode reduzir o número de soluções legais e fomentar invasões 

e loteamentos clandestinos de baixa qualidade urbanística. 

Com a Constituição Federal de 1988, os art. 182º e 183º introduziram os 

instrumentos para a vinculação da política de desenvolvimento urbano à função 

social da propriedade, expressas no Plano Diretor, e a decorrente 

democratização da gestão municipal, com a formulação de Política de 

Habitação na medida das características de cada localidade. Neste período de 

transição na política habitacional brasileira, alguns governos municipais não 

aguardaram a definição das diretrizes federais e formularam políticas 

habitacionais próprias que se tornaram referências nacionais para outros 

municípios. E, segundo Rolnik (2000), surgiram como produto, sobretudo da 

luta dos moradores em assentamentos irregulares pela não remoção, pela 

melhoria das condições urbanísticas e regularização fundiária. Um novo 

instrumento urbanístico começou a ser desenhado nestas prefeituras do país: 

as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS), ou Áreas de Especial Interesse 

Social (AEIS), antes mesmo de sua regulamentação federal com o Estatuto das 

Cidades (2001).  
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A concepção básica do instrumento das ZEIS é incluir no zoneamento da 

cidade uma categoria que permita, mediante um plano específico de 

urbanização, estabelecer padrões urbanísticos próprios para habitação popular 

(ROLNIK, 2000). 

O enfoque desta pesquisa é dado à aplicação da legislação de interesse social 

nos municípios brasileiros, centrando-se especialmente, na experiência da 

Prefeitura Municipal de Santos, como alternativa pioneira ao enfrentamento de 

uma situação crítica habitacional predominante. 

Dentre os diversos temas de fundamental importância para a discussão urbana 

incidentes nas ZEIS, Fernandes (2008) destaca o enfrentamento a 

informalidade através de políticas preventivas que interfiram na estrutura do 

ordenamento territorial, combinadas às políticas curativas de regularização das 

situações informais consolidadas. Nestes termos, os novos parâmetros de 

subutilização e não-utilização das propriedades urbanas, a ocupação de áreas 

de proteção ambiental, os parâmetros técnicos para loteamentos de interesse 

social, justificam o uso deste instrumento regulador do desenho urbano tanto 

na articulação das políticas fundiárias com urbanas, habitacionais, bem como 

no envolvimento de diferentes esferas de governo, setor privado e 

comunidades organizadas. 

Trata-se de um novo desenho, que como palavra, traz um conteúdo semântico, 

conforme analisa Artigas (2004), a dualidade existente entre o reflexo do 

domínio à natureza através da técnica capaz de dobrá-la as nossas 

necessidades e a realização da criação da mente humana, a arte. O autor 

atribui cidadania ao desenho desde o Renascimento, e cita a dinâmica da 

palavra desenho, que por um lado significa risco, traçado, mediação para 

expressão de um plano a realizar, linguagem de uma técnica construtiva, por 

outro lado, é desígnio, intenção, propósito, projeto humano, no sentido de 

espírito. Um conflito que, segundo o autor, não se separa, mas une, e, 

converge para alcançar em sua amplitude, o objetivo desse trabalho: o direito a 

habitação com qualidade de vida. 

Segundo Santos (1986), pensar na cidade e no que expressa a partir de suas 

formas, é ser morfológico. A pesquisa se inclui na categoria de análise 

morfológica do espaço das ZEIS incorporando aspectos da gestão política 

habitacional dentro do conceito ampliado do desenho urbano na teoria e do 
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significado construído socialmente, organizado e reconhecido pelos usuários, 

no cotidiano. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo desta dissertação é verificar a compatibilidade dos parâmetros 

instituídos na Lei de ZEIS à comunidade dos conjuntos habitacionais de 

interesse social. O conceito de comunidade é atribuído às pessoas dentro de 

um território próprio desenvolvendo valores, interesses comuns e normas de 

conduta, engajadas em interações sociais e ajuda mútua, com seus próprios 

grupos, associações e instituições, para o apoio e conhecimento de suas 

necessidades básicas (HALLMANN (1984) apud SMITH, T., NELISCHER, M. e 

PERKINS, N., 1997, tradução nossa). Em paralelo, constatar a qualidade de 

vida decorrente da forma urbana e impressa aos usuários, em determinado 

conjunto habitacional, no município de Santos. 

A linha teórica desta pesquisa enfoca o projeto, resultante de uma legislação 

específica para atingir o melhor desempenho do ambiente, e difere de outra 

linha teórica, que enfatiza quais expectativas sociais incidem nas 

características configurativas da cidade (SAMPAIO, 2005).  

A abrangência do tema sugere o seu direcionamento para diferentes aspectos, 

presentes na Lei de ZEIS, como: 

 Instrumento do Plano Municipal de Habitação; 

 Mecanismo de integração de políticas públicas; 

 Contribuições para a gestão habitacional com a participação dos usuários no 

atendimento das necessidades da vida comunitária; 

 Continuidade da legislação diante das mudanças de governo local e das 

alterações regulamentadas; 

 Alternativa de acesso à propriedade urbana; 

 Retroalimentação aos projetos e à elaboração de parâmetros técnicos, 

através da observação do uso e apropriação cotidiana do espaço nos 

parcelamentos de solos demarcados como ZEIS. 

Os quatro primeiros aspectos apontados convergem para a retomada do 

processo de planejamento pelo Governo, na vertente de Habitação de 
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Interesse Social, que implicam em garantir condições institucionais para a 

integração de políticas urbanas e a participação popular.  

Outro critério importante para a validação dos instrumentos urbanísticos 

constantes nesta legislação considera a busca de práticas inclusivas com 

vistas à ampliação da produção habitacional para famílias de baixa renda em 

áreas urbanizadas, dentro dos requisitos mínimos de infra-estrutura e 

equipamentos públicos. Minimizar os processos de periferização e segregação 

social, as invasões de áreas, representam economias na utilização dos 

recursos financeiros públicos. Para esse fim, a pesquisa analisa os parâmetros 

urbanísticos destinados a promoção de novo loteamento em área demarcada 

como ZEIS 2, ou seja, glebas vazias ou subutilizadas em Santos².  

Com o intuito de sustentabilidade da legislação, o estudo atenta para a 

vocação de verticalização das tipologias habitacionais, imposta ao município de 

Santos em decorrência da escassez de terras disponíveis na sua parte insular, 

dotada de infraestrutura pública. Aponta, assim, aos parâmetros constantes na 

Lei de ZEIS, para os conjuntos habitacionais implantados em condomínios e 

edifícios plurihabitacionais. 

A partir da avaliação qualitativa, a pesquisa sugere diretrizes para a 

aplicabilidade da legislação de ZEIS, adequadas às condições institucionais 

locais para o desenvolvimento de ações mais efetivas no campo da habitação 

popular. Pressuposta para esta avaliação, a definição de qualidade presente na 

literatura nacional e internacional, revela que a revisão e comparação entre os 

principais conceitos de habitabilidade, qualidade do meio ambiente, 

sustentabilidade e qualidade de vida, justificam e emergem para a construção 

de um conceito multidisciplinar, necessário à formulação de políticas de 

planejamento urbano. (KAMP, LEIDELMEIJER, MARSMAN, e HOLLANDER, 

2003, tradução nossa). 

 

² Zonas Especiais de Interesse Social 1 – ZEIS 1 – áreas públicas ou privadas ocupadas 

espontaneamente (favelas), parcelamentos ou loteamentos irregulares e/ou clandestinos, 
incluindo casos de aluguel de chão, habitados por população de baixa renda familiar; 
Zonas Especiais de Interesse Social 2 – ZEIS 2 – terrenos não edificados, sub-utilizados ou      
não utilizados (vazios urbanos); 
Zonas Especiais de Interesse Social 3 – ZEIS 3 – áreas com concentração de habitação        
coletiva precária de aluguel (cortiços). (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 2008) 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO E METODOLOGIA 

 

A compreensão do ciclo de vida dos projetos induzidos pelo emprego da 

legislação municipal fundamenta a verificação da sua compatibilidade as 

necessidades dos usuários. A estrutura desta pesquisa se orienta na divisão do 

processo de coordenação de projetos em fases, considerando-se um fluxo de 

atividades ou serviços característicos a cada uma delas.   

As principais características dos projetos são que eles são (1) temporários, 

possuindo início e fim definidos, (2) planejados, executados e controlados, (3) 

entregam produtos, serviços ou resultados exclusivos, (4) desenvolvidos em 

etapas e continuam por incremento com uma elaboração progressiva, (5) 

realizados por pessoas e (6) com recursos limitados. A complexidade da 

gestão do processo de projeto está ligada a descrição do objeto e a existência 

de múltiplos intervenientes, cabendo aí, a utilização de metodologias para a 

integração dos agentes que contribuem para a qualidade do projeto (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2004).  

Esta premissa conduz a três eixos principais referentes ao processo do projeto 

urbanístico que refletem as metodologias utilizadas nos próximos capítulos 2, 

3, 4 e 5: 

Os procedimentos iniciais do projeto visam explicitar o partido, concentrar suas 

restrições e pautar o elenco de informações necessárias à sua viabilidade 

técnica, física e econômico-financeira. Nesta fase do trabalho, são definidas as 

técnicas de coleta de informações da pesquisa. 

O produto, aqui definido como a relação entre as normas urbanísticas e a 

configuração urbana na habitação popular, é encaminhado no capítulo 2 

através de Pesquisa Bibliográfica, evidenciando a construção histórica das 

cidades brasileiras, pelos campos da economia urbana e direito urbanístico em 

contínua transformação.  

A abrangência do tema de estudo parte da descrição do contexto da Habitação 

de Interesse Social no Brasil, as influências de experiências internacionais com 

ênfase para o papel da legislação, até a introdução das ZEIS nos municípios 

precursores: Belo Horizonte, Diadema, Recife, Rio de Janeiro, Santo André e 

Santos.  



21 
 

A análise delineia os avanços e retrocessos históricos na compatibilidade da 

política nacional de habitação à de desenvolvimento urbano e na implantação 

de urbanizações adequadas à demanda populacional de baixa renda. A 

inoperância das legislações urbanas frente à regulamentação dos mecanismos 

de participação dos usuários, em todas as etapas dos projetos urbanísticos, 

atenua as dificuldades para a obtenção e sustentabilidade econômica da 

moradia, o que reforça o déficit habitacional. 

Neste capítulo, a pesquisa baseia-se na revisão da bibliografia em relação ao 

tema de estudo, tais como boletins, jornais, monografias, livros, teses e 

dissertações, periódicos nacionais e internacionais. 

O capítulo 3 parte de breve diagnóstico da situação habitacional na Baixada 

Santista, com foco no município de Santos, e seu histórico de implantação das 

ZEIS. O conceito de sistema urbano referencia a análise da legislação urbana e 

as modificações subsequentes à aprovação da lei original, permitindo verificar 

as prioridades da política urbana municipal e as dificuldades de gestão 

decorrentes desta regulamentação. O conhecimento das especificidades locais 

aprofunda a caracterização da problemática descrita no capítulo anterior, 

situando-a numa realidade regional.  

Da mesma forma que a etapa anterior, este capítulo se apóia em pesquisa 

bibliográfica pertinente ao tema, desde livros, pesquisas, teses, boletins 

técnicos, artigos, sites da Internet, jornais, reportagens, até arquivos públicos, 

em documentos oficiais, tais como legislações, ofícios, atas, alvarás, 

correspondências; em publicações parlamentares, projetos de lei; e coleta de 

dados obtidos nas Prefeituras, Companhia de Habitação da Baixada Santista 

(Cohab-st) e Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM). 

O capitulo 4 visa a obtenção dos predicados para a próxima etapa desta 

pesquisa, o estudo de caso ou a análise em campo do conjunto implantado a 

partir desta lei. A pesquisa de campo “não deve ser confundida com a simples 

coleta de dados; é algo mais que isso, pois exige contar com controles 

adequados e com objetivos preestabelecidos que discriminam suficientemente 

o que deve ser coletado”. (TRUJILLO, 1982:229 apud MARCONI, 1999). A 

citação revela que variáveis distintas do desenho urbano implantado são 

obtidas em etapa prévia, na pesquisa bibliográfica, para a orientação e 
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embasamento na análise da vistoria de campo. 

O capítulo 5 foca a relação entre o desenho projetado e o espaço edificado nos 

Planos Urbanísticos em ZEIS, e adota a metodologia, de Avaliação Pós-

Ocupação (APO). A APO é uma ferramenta voltada para a gestão da qualidade 

dos ambientes construídos que, combina avaliação técnica nos ensaios de 

laboratório ou in loco e o ponto de vista dos usuários e pretende se configurar 

em uma avaliação global do meio a ser estudado (ORNSTEIN; ROMÉRO, 

1992).  

A seleção de um Conjunto Habitacional, implantado em condomínio vertical, 

propicia o exame da repercussão da adoção dos parâmetros urbanísticos 

mínimos no parcelamento de solo, na tipologia habitacional, na gestão social e 

na sustentabilidade econômica- financeira do empreendimento. 

Os critérios para a escolha deste conjunto são:  

 A localização em gleba vazia, ZEIS 2, caracterizando a introdução de novos 

loteamentos urbanos;  

 O tempo de implantação, para a verificação da evolução progressiva e 

desempenho da solução urbanística;  

 A escolha da tipologia - edifício plurihabitacional - para a análise dos 

parâmetros urbanísticos correspondentes, considerando tendência 

predominante no município para a verticalização, em função da pouca oferta de 

terrenos; 

 A dimensão do empreendimento e da tipologia na abordagem das gestões 

coletivas.  

A metodologia utilizada na análise sistemática do estudo de campo permite 

registrar a existência ou não das variáveis obtidas a partir das dificuldades e 

conflitos encontrados na aplicação da Lei de ZEIS, no caso estudado, cujos 

parâmetros correspondentes serão avaliados no capítulo 6. Para a obtenção de 

informações nesta avaliação, as técnicas serão utilizadas tanto isoladamente, 

como combinadas: 

 Coleta de dados do Conjunto Habitacional junto a Cohab-st, órgão executor 

da Política Municipal de Habitação, através do projeto urbanístico, projeto 

arquitetônico, memoriais descritivos, o histórico e as pesquisas sociais, laudos 
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técnicos, planilhas orçamentárias, mapas cartográficos, alvarás, decretos, atas, 

ofícios, escrituras de compra e venda, registros de matrículas de imóveis, 

fotografias; 

 Observações não participantes, análises e avaliações de desempenho do 

tipo “walkthrough”, caminhadas dirigidas para a identificação de atividades e 

comportamentos padrões e a compreensão das relações nos ambientes; 

 Registros fotográficos atuais demonstrando a gestão sobre os espaços 

projetados, contendo o registro das irregularidades urbanísticas e apropriações 

efetuadas pelos moradores nas obras executadas; 

 Entrevistas específicas com pessoas-chave do local, como líderes 

comunitários, síndicos, gerentes de manutenção, encarregados, ordenadas 

para verificação da capacidade de organização comunitária ou associativismo 

existente para a sustentabilidade do conjunto. Neste levantamento indireto, a 

pesquisa considera também, informações obtidas em concessionárias, 

secretarias municipais, Cohab-st, e verifica a acessibilidade econômica do 

empreendimento, através dos custos de impostos municipais, abastecimento 

de água e esgoto e respectivo comprometimento da renda com despesas 

individuais e, ou coletivas para os serviços urbanos.  

A definição da amostragem provêm da existência de sub-núcleos com formas 

dependentes de relações comunitárias, com base em observação empírica e 

dados levantados junto a empresa executora, Cohab-st, que apresentam índice 

superior a 10% do universo total das unidades habitacionais do conjunto, neste 

caso estudado. 

Resultam recomendações na aplicação da Lei de ZEIS adequadas ao modo de 

vida comunitária no capítulo 7, como forma de retroalimentação aos projetos e 

um efetivo exercício prático de justificativas técnicas para a sustentabilidade 

dos parâmetros determinantes desta legislação específica de acordo com a sua 

fundamentação teórica. 

As considerações finais no capítulo 8 objetivam validar a aplicação da Lei de 

ZEIS como instrumento do desenho urbano dentro da sua amplitude 

multidisciplinar. 
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2. A REFORMA URBANA E A POLÍTICA HABITACIONAL 

 

No Brasil, o padrão de urbanização se caracteriza pelo fenômeno da 

informalidade, termo atribuído a inadequação físico-construtiva da habitação, 

no seu sentido mais amplo segundo o Habitat I (1976). 

As causas da informalidade, diretamente relacionadas ao reconhecimento dos 

direitos básicos no exercício da cidadania, se dividem entre a combinação da 

falta de opções de moradias oferecidas, seja pelo poder público, seja pelos 

mercados formais; leis urbanísticas e ambientais inadequadas a população de 

baixa renda; a pouca fiscalização; a inacessibilidade burocrática, que envolve 

as regularizações, nos custos e dificuldades do registro imobiliário; a ausência 

de crédito formal, e, sobretudo de política habitacional de interesse social.   

O descolamento entre a ordem legal e a cidade real se apresenta na literatura 

estrangeira em instrumentos reguladores do desenvolvimento urbano, 

inspirador de farta produção intelectual e do planejamento oficial das cidades 

brasileiras (MARICATO, 1996). Villaça (2001) acrescenta que o grande arsenal 

regulatório é aplicado apenas ao mercado imobiliário legal ou à cidade 

hegemônica.  Maricato (1996) aponta, ainda, distorções no controle da 

regulação na estrutura da administração pública que acarretam em privilégios 

aos interesses empresariais privados em contraponto aos interesses coletivos 

de ordenação do espaço físico; o clientelismo e as arbitrariedades por parte de 

políticos profissionais e funcionários estatais na conquista de micro poderes. 

O descompasso entre as políticas habitacionais, urbanas e fundiárias vigorou 

durante vários períodos de governos. Atualmente, enquanto o governo 

brasileiro formula um Plano Nacional de Habitação e seus municípios realizam 

políticas fragmentadas, o país passou da condição de estritamente rural para 

majoritariamente urbano. 

O déficit habitacional apresenta diversas situações de carência habitacional e 

se utiliza de recorte metodológico, elaborado pela Fundação João Pinheiro 

(2006) e aconselhado pelo Ministério das Cidades. Trata-se de metodologia 

que diferencia a demanda habitacional em dois principais grupos: o Déficit 

Quantitativo, que demanda a construção de novas moradias, que necessitam 

serem produzidas para atender as demandas acumuladas no território 
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nacional, e o Déficit Qualitativo, que compreende as situações que demandam 

apenas adequações das moradias. A inadequação habitacional corresponde à 

quantidade de moradias que necessitam de melhorias que assegurem boa 

qualidade de vida e condições básicas de habitabilidade a seus ocupantes que 

se constituem como clientelas potenciais para programas complementares e 

específicos que não visam à construção de novas unidades.  

Os dados do IBGE confirmaram a existência de aproximadamente 44.000.000 

de domicílios urbanos em 2000, sendo aproximadamente 2.000.000 de 

domicílios em favelas. A grande concentração ocorre nas regiões 

metropolitanas como: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, e, apontam para 47% da 

população urbana brasileira na região sudeste (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2006). Os diagnósticos indicam que 2.000.000 de famílias moram em favelas, 

excluídos do acesso à moradia digna, dos quais aproximadamente 265.097 

pessoas são moradoras em assentamentos precários, na Região Metropolitana 

da Baixada Santista (CEM - CEBRAP, 2007). O déficit habitacional qualitativo 

no Brasil é de aproximadamente, 11.000.000 de domicílios, segundo o IBGE, e 

é necessário compreendê-lo como fator vinculado diretamente às 

desigualdades sociais e de renda, aos efeitos da urbanização e às medidas 

ineficazes por parte de instâncias governamentais.  

O crescimento dessas grandes cidades trouxe como conseqüência à questão 

urbana, a exclusão da população mais pobre, com ganhos inferiores a três 

salários mínimos, do acesso a terra, que foi se aglomerando nas periferias, 

ocupando áreas de riscos, loteamentos geralmente clandestinos e sem infra-

estrutura, ocupação ou aluguel de barracos em favelas, ou em cômodos de 

cortiço, com invasões de habitações em áreas de proteção ambiental. A 

pobreza e as condições insalubres de vida constituem os maiores desafios 

para a obtenção de assentamentos sustentáveis. 

Oliveira (2003) explica o fenômeno da informalidade com argumentos 

macroeconômicos e, conclui que a política habitacional adotada no 

subdesenvolvimento capitalista é a ausência de política, causadora da 

construção espontânea desenfreada das periferias. No plano teórico, o 

conceito do subdesenvolvimento como uma formação histórico-econômica 

singular, constituída “em torno da oposição formal de um setor atrasado”, a 
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precariedade da vida popular, e um “setor moderno, essencial à acumulação 

econômica”, este último cresce e se alimenta da existência do atrasado. A 

concentração de renda, a falta de oportunidades e justiça social atinge este 

setor da população (OLIVEIRA, 2003). 

Maricato (1996) já mostrou como, nesse contexto, enquanto as periferias 

urbanas expandiam seus limites -- sempre desprovidas dos serviços urbanos 

essenciais -- para receber o enorme contingente populacional de migrantes 

rurais ao longo dos anos 60 e 70, o mercado formal urbano se restringia a uma 

parcela das cidades que atendia as classes mais favorecidas, deixando em seu 

interior grande quantidade de terrenos vazios, na especulação por uma futura 

valorização imobiliária. Valorização decorrente de um eixo de desenvolvimento 

provocado pela disputa de espaços urbanos privilegiados destinados às 

classes altas, onde se direciona recursos públicos, como nos mostra Villaça 

(2001), no seu conceito de localização. Para o autor, a terra urbana interessa 

enquanto “terra - localização”, e a acessibilidade se torna o valor de uso mais 

importante. 

À pluralidade social e política corresponde uma diversidade urbana, na exata 

medida da expansão dos meios de organização e expressão da comunidade. 

Santos (1986) aponta a criação de sítios sociais superpostos aos sítios naturais 

oriundos dessa disputa entre atividades e pessoas por dada localização e, 

aperfeiçoados às suas exigências funcionais. A questão central que temos na 

organização da cidade nesses moldes é o embate entre as forças que a 

constroem - a produção do espaço é resultante de uma lógica advinda das 

práticas e formas de apropriação do espaço por um determinado grupo social. 

A segregação espacial nasce como uma forma de dominação, ou de 

apropriação diferenciada das vantagens do espaço (VILLAÇA, 2001). As 

classes menos favorecidas ficam com as áreas menos disputadas. Essa 

dominação se dá pelo controle do mercado imobiliário do Estado, através da 

definição de qualidade e dos padrões de vida na criação de ambientes 

construídos, principalmente através da implantação de infra-estrutura e 

legislação, adaptadas às exigências da acumulação e da produção de 

mercadorias - uma luta sobre os significados e os valores de uso, na ideologia. 

Ainda segundo Villaça, as “invasões de terras” facilitam o usufruto das 

vantagens do espaço privilegiado produzido pela alta renda, na busca da 
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conveniente implantação espacial dentro da cidade. A garantia da apropriação 

desse conjunto de valores influi na dicotomia entre o viver e o trabalhar. 

A segregação sócio-espacial e a baixa qualidade sócio-ambiental nas cidades 

(FERNANDES, 2008), refletem a dissociação entre as políticas habitacionais, 

fundiárias e de planejamento urbano. Segundo o autor, políticas de produção 

massiva como a do Chile, África do Sul e França dentre outras, reforçam os 

processos de segregação, pois se baseiam na construção de conjuntos 

habitacionais periféricos, geralmente em áreas desprovidas de infra-estrutura 

implicando em altos custos de deslocamentos e zonas de exclusão social. A 

inacessibilidade da população de baixa renda à políticas habitacionais, a 

migração e o decorrente fenômeno da informalidade, de um lado, o 

crescimento das cidades, a alta densidade e a valorização fundiária, de outro, 

moldam a nova configuração dos grandes centros. 

A problemática social apresentada visa a se tornar realmente desafiadora, 

instigando e incentivando neste processo de pesquisa, o entendimento da 

relação entre as políticas habitacionais com suas leis urbanísticas e a 

configuração da habitação popular, dentro da herança urbana brasileira. 

 

2.1 A PROPRIEDADE E A LEGISLAÇÃO URBANA NAS POLÍTICAS 

HABITACIONAIS  

 

A morfologia urbana e suas relações com o edifício passa pelos modos como 

se fraciona o solo, bem como pelo seu regime de propriedade e uso. Segundo 

Athaydes (1984) apud Barreiros (1998), o conceito de parcelamento abrange a 

divisão geodésico-jurídica de um terreno, uma vez que por meio dele se divide 

o solo e o direito respectivo de propriedade, formando-se novas unidades. 

A tabela 1 demonstra cronologicamente, a seqüência de políticas habitacionais 

determinadas pelo Estado, na regulamentação de leis e aparato institucional 

para este fim. Enumera as diferentes formas de propriedade aplicadas em 

decorrência da política implantada.  
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Tabela 1: Histórico esquemático de políticas e legislações urbanas no Brasil 

PERÍODO FATOS RELEVANTES 

Até meados do 
século XIX 

Terra concedida pela Coroa – as sesmarias – ou ocupada. 
Os municípios tinham o Rócio – de uso comum do povo. 

Setembro de 1850 Lei das Terras/ terra=mercadoria / implantação da propriedade privada do 
solo no Brasil  

Em 1876, Rio de 
Janeiro 

Código de Posturas e Edifícios proíbe a construção de cortiços, 
remodelação urbanística e a política higienista 

Entre 1886 e 1900 Primeiro momento crítico de falta de habitação na cidade de São Paulo 
(BONDUKI, 1998). Na legislação e nos planos de saneamento básico se 
dá o controle sanitário e a origem da intervenção estatal na produção do 
espaço urbano e da habitação. 

Até os anos 30 Provisão habitacional para as classes populares pela iniciativa privada, 
através das vilas operárias de empresas e através da moradia de aluguel.  

Era Vargas, a 
partir de 1930 

Crescente migração rural-urbana / a emergência na Europa do Estado do 
Bem-Estar Social  

Entre 1937 e 1964 Lei do Inquilinato congela aluguéis em 1942; provisão habitacional para a 
massa operária / políticas habitacionais públicas através dos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões, e a produção de 140.000 moradias. 
(BONDUKI, 1998) 

Os anos 50 por 
Juscelino 
Kubitschek 

Abertura ao capital internacional / “milagre econômico”, a 8ª economia do 
mundo com mão-de-obra de baixo custo, sub-assalariada / Estado do 
Bem Estar Social.  

O período  
pós-64 

Banco Nacional de Habitação – BNH e Sistema Financeiro de Habitação- 
SFH; recursos do FGTS (8% dos salários do mercado formal) e do SBPE, 
poupança voluntária – produção de 4.000.000 de habitações populares / 
valorização especulativa da terra urbana, com a produção imobiliária 
voltada para a classe média. Condomínios/ verticalização 

De 1970 a 1980 
(10 anos) 

As cidades com mais de 1.000.000 habitantes dobraram. 
Incentivo à auto-construção/ moradia mínima para a classe trabalhadora a 
custo baixo da mão-de-obra. 

Fonte: Elaboração própria autora (SPINOLA, ABIKO, BRUNA, 2008) 

A tabela 1 sintetiza as iniciativas de provisão habitacional públicas ou privadas 

e o acesso restrito a população de baixa renda durante diversos períodos. 

Observa-se que nos tempos da coroa portuguesa, a terra urbana era ainda, 

vinculada ao uso coletivo para o pastoreio e outras atividades em áreas 

comuns públicas (FERREIRA, 2006). A Lei de Terras representa a implantação 

da propriedade privada do solo no Brasil, em 1850, com a apropriação de 

muitas terras do Estado anteriormente demarcadas como propriedade fundiária 

dos grandes latifundiários.  

O Código de Posturas e Edifícios proíbe a construção de cortiços no centro 

urbano do Rio de Janeiro, em 1876. Com a remodelação urbanística, a política 

higienista determina a demolição dos cortiços insalubres. Após a primeira crise 

habitacional, a iniciativa privada provê habitação popular com as moradias de 

aluguel em 1920. A Lei do Inquilinato foi regulamentada em 1942, de acordo 

com a política habitacional vigente. Segundo Bonduki (1999), uma das 

primeiras intervenções do estado brasileiro na construção da habitação popular 
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data de 1946, quando surgiu a Fundação da Casa Popular. Com a constatação 

da existência de um grande montante de população favelada, em 1956, o 

Governo Federal edita a chamada Lei das Favelas, que implantava melhorias 

nas condições habitacionais a partir de linhas de crédito. A problemática 

adquiriu o status de crise, no Brasil, após os anos 60. 

 

2.1.1 INICIATIVAS POLÍTICAS URBANAS EUROPÉIAS NO PÓS-GUERRA  

 

Um paralelo entre as políticas brasileira e européia no pós-guerra, para o 

combate ao déficit habitacional, assinala nos governos europeus, a articulação 

das políticas urbanas com o planejamento territorial, o habitacional e a gestão 

financeira amparados por instrumentos de regulação.  

A retomada do crescimento, passados alguns anos após o término da primeira 

guerra mundial, fim da “Belle-époque” na Europa, gerou grande contingente 

migratório, movimento mundial pós-guerra, urgindo a construção de abrigos 

temporários para a demanda de sem teto. A predominância de desigualdades 

sociais e a falta de território agravaram a crise habitacional durante o Primeiro 

Período, no início do séc. XX, segundo os historiadores Peneral, Castex e 

Depaule (1986). Frente à problemática instaurada, o Estado do Bem Estar 

Social³, no controle da produção imobiliária, se estruturou para a implantação 

de política habitacional baseada em desapropriações de terrenos para utilidade 

pública e o estabelecimento de mecanismos de financiamentos, através de 

recursos incrementados por impostos. 

Shamma (1992) descreve o contexto social na Holanda, e aponta o início da 

revisão urbanística e edilícia com a lei de habitação de interesse social – 

Woningwet – elaborada em 1901/02, com o objetivo de resolver a Habitação 

Proletária. A legislação intervém na política habitacional contemplando o 

posicionamento do Estado na vida social, financiamentos, subsídios, política 

dos aluguéis, desapropriações. 

 

³  O modelo de Estado social-democrata, Well Fare State, Estado do Bem Estar social, 
contempla a plena distribuição de empregos e renda, obtidos através da arrecadação de 
impostos provenientes da prestação de serviços. A propriedade urbana e a provisão 
habitacional são públicas. (ARRETCHE, 1990) 



30 
 

A Escola de Amsterdã, precursora do movimento moderno e pioneira na 

aplicação da lei proletária Woningwet, na expansão sul da cidade, exerceu o 

controle sobre o seu território, através do parque imobiliário público. A terra 

pública e o regime de propriedade utilizado pela municipalidade era a enfiteuse 

ou aforamento, ou seja, a cessão de direito onerosa. A manutenção dos 

conjuntos residenciais, de responsabilidade das cooperativas, organizações 

sem fins lucrativos, facilitaram o controle estatal sobre o território urbano.  

 A preocupação com a qualidade do Plano Urbano resultou na criação, em 

1915, da Comissão Estética. Em 1922, o Código de Obras definiu as condições 

de habitabilidade, reduzindo os parâmetros obtidos, a partir de componentes 

ergonométricos para a Habitação Mínima. O novo desenho urbano apresenta 

habitações repetitivas organizadas em blocos, quadras em série demonstrando 

a igualdade social dos habitantes. A aplicação da lei de habitação de interesse 

social – Woningwet no atendimento às necessidades de moradia do 

proletariado contribuiu para a transformação da realidade pós-guerra 

holandesa (SPINOLA, ABIKO, BRUNA, 2008).  

O movimento moderno predominante caracterizava mais que um estilo 

arquitetônico, refletia uma causa voltada à habitação popular (KOPP, 1990).  

Ibelings (1999) descreve também na Inglaterra, o planejamento estruturado na 

diminuição das densidades urbanas, a suburbanização dentro do princípio de 

unidades de vizinhança em torno de um núcleo central com dependência 

econômica. O racionalismo do movimento moderno foi o ponto de partida para 

a elaboração de novos instrumentos urbanísticos que consideravam padrões 

de habitação mínimos, no fim da segunda guerra mundial, em 1945. Passados 

20 anos, em fins dos anos 60, não havia moradores em cortiços. 

A necessidade de controle da expansão urbana resultou na elaboração de 

planos urbanísticos, com a participação da comunidade organizada, e a 

geração de diversos pólos de desenvolvimento regionais.  

Na França, os bureaux, empresas de engenharia, responsáveis por dossiês de 

construção, possuíam as patentes dos processos tecnológicos e contribuíram 

para a racionalização e a mecanização, palavras de ordem para a 

industrialização da construção civil com qualidade e baixo custo. Abiko, Goes e 

Barreiros (1994) analisam a chamada “era HLM”, “Habitation à Loyer Modére”, 

Habitação com Aluguel Moderado (tradução nossa) e mostram a estratégia do 
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governo pós-guerra na construção de habitações de aluguel. Estas, juntamente 

com as “Villes Nouvelles”, na França, permitiram renovar o estoque de 

moradias sociais, organizar e estruturar o crescimento das grandes 

aglomerações urbanas, formando pólos de desenvolvimento. Segundo o art. L 

411-1 do Código de Construção e Habitação, as HLM são habitações coletivas 

ou individuais, urbanas ou rurais, que respondem a características técnicas e 

custos determinados por decisão administrativa e destinadas a pessoas e a 

famílias de poucos recursos. Procedimento administrativo de urbanismo 

operacional, concebido pelo arquiteto Robert Camelot, entre 1959 e 1967, 

denominado ZUP, “Zone à Urbanizer en Priorité”, Zona de Urbanização 

Prioritária (tradução nossa), foi criado a fim de satisfazer a crescente 

necessidade de alojamentos em bairros novos, com áreas residenciais, 

comerciais e completa infra-estrutura. Também permitiram a construção dos 

“Grands ensembles”, conjuntos habitacionais de grande porte. No total, e até 

os anos 70, foram criadas 195 ZUPs e construídos cerca de 2.200.000 

alojamentos, entretanto, aumentaram as críticas à ZUP referentes a 

configuração monótona e a carência de equipamentos públicos fundamentais 

(BOURDIEU, 2003). Associadas às crescentes pressões dos promotores 

imobiliários privados, este modelo estatal francês de provisão de alojamento é 

substituído pela Zona de Ordenamento Concertado (ZAC). Este procedimento 

de ordenamento do direito francês instituído por Lei de orientação fundiária 

n°67-1253 de 1967, tinha por principal objetivo facilitar a articulação entre as 

coletividades públicas e os promotores privados, nos planos de ordenamentos 

territoriais, reduzindo assim a ação do Estado na promoção das políticas 

habitacionais. A viabilização de operações consorciadas entre a iniciativa 

privada, o poder público e a população- alvo, na execução de política 

habitacional é incluída na legislação, favorecendo a democratização da política 

habitacional. 

Evidencia-se nestas experiências históricas, a necessidade de arranjo entre a 

provisão da moradia, a legislação e a propriedade da terra urbana, adequado 

ao contexto europeu da época. A Carta de Atenas expressava a crescente 

busca pelo modo ideal de viver coletivamente, nas relações entre as funções 

básicas: habitação, lazer, trabalho e circulação, e na visão igualitária que 

animou a “cidade ideal moderna” (CORBUSIER, 1943).  
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2.1.2 SITUAÇÃO HABITACIONAL NO BRASIL 

 

O crescimento e reformulação das grandes cidades brasileiras e a decorrente 

especulação imobiliária durante o século XX denotam a inserção da tipologia 

habitacional coletiva como um modelo transformador da paisagem. O ideário 

modernista se traduziu no desenho urbano brasileiro, através do bom 

dimensionamento dos Conjuntos Habitacionais pela unidade de vizinhança, 

com equipamentos comunitários proporcionais ao número de pessoas, 

padronização dos materiais e construção seriada, com a adoção de parâmetros 

mínimos construtivos conforme definições de novos códigos sanitários, de 

higiene e salubridade, em registros de soluções habitacionais dos IAPs. A 

habitação como serviço público, baseada na valorização do espaço coletivo, 

retrocedeu, no período BNH, o que, repercutiu na qualidade do espaço urbano 

(BONDUKI, 1999). A reflexão sobre este período de forte intervenção estatal 

fundamenta a compreensão da situação habitacional contemporânea. 

Diversidades na provisão estatal habitacional entre o Brasil e os países 

europeus, descaracterizaram os princípios do modernismo importados da 

Europa para o Brasil, o que Shwarz, apud Ferreira, 2005, denominou “idéias 

fora de lugar”, no tocante ao regime de propriedade do solo, uso e manutenção 

do parque imobiliário. A indefinição do regime de propriedade do solo e 

incapacidade de gestão dos serviços de infra-estrutura condominial pelos 

moradores, existente na maioria dos conjuntos habitacionais brasileiros, atenua 

os processos de clientelismo ou “relações de favor” conforme chamou Shwarz, 

apud Ferreira, 2005, predominantes entre os governos e estas demandas 

populares.  

As realizações dos governos brasileiros que se sucederam após o fim da 

Segunda Grande Guerra, em 1945, serviram de base para a instauração do 

Sistema Financeiro Habitacional (SFH). Esta fase tem seu marco em 1964, ano 

de criação do Banco Nacional da Habitação (BNH), com a promulgação da Lei 

4380, sendo esta, resultado de uma série de atos condicionados por fatos 

históricos que se reportam à fase Imperial.  

A marca de provisão habitacional durante o governo militar entre 1964-1984, 

sob influências do movimento moderno europeu, a construção de grandes 

Conjuntos Habitacionais com a racionalização dos materiais construtivos 
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estimulou o estabelecimento de empresas de materiais de construção e 

construtoras (MARICATO, 1986). A formulação de uma política fundiária 

baseada na compra de grandes glebas e desapropriações considerou um 

aumento expressivo do proletariado urbano. A construção de grandes 

conjuntos habitacionais periféricos ocorreu geralmente, em áreas desprovidas 

de infra-estrutura e equipamentos, implicando em altos custos de 

deslocamento e gerando zonas de exclusão social. O número de unidades 

produzidas – e não a qualidade de vida que propiciavam – era o único índice 

de eficiência do modelo (FERREIRA, 2006).   

A partir da análise feita por Comas (1986), o projeto urbanístico do conjunto de 

apartamentos executados desde o período BNH é comparável a superquadra 

modernista no porte, na divisão programática entre habitações coletivas e seus 

componentes, no emprego de edificações isoladas dissociadas da rua. Comas 

(1986) os descreve como empreendimentos imobiliários de quinhentas 

unidades habitacionais, localizados em periferia ou antigo vazio urbano de 

dimensões avantajadas, com espaços abertos entre edificações, coletivos, sem 

uso efetivo, percebidos como “terra de ninguém”. Salienta, ainda, as 

dificuldades de orientação creditadas à ausência de diferenciação entre 

domínio público e privadas. A evidência das deseconomias do conjunto de 

casas em proporção à infra-estrutura viária constitui ponto crítico dos projetos e 

reflexo da contradição política presente no Brasil.  

Com a crise econômica dos anos 80, o desemprego gerou a diminuição dos 

recursos do FGTS para a média e alta renda e excluiu os de baixa renda. Em 

21 anos de existência, o BNH destinou 13% dos recursos para a produção de 

unidades habitacionais à população de baixa renda. “Enquanto no período 

1979-83, as unidades financiadas pelo SFH representavam 47,8% dos novos 

domicílios construídos no período, nos anos 1984-86 este percentual se reduz 

a 8% (...)” MELLO (1990) apud BARREIROS (1998). No diagnóstico dos 

principais problemas do período BNH, identifica-se a inadimplência dos 

mutuários à comercialização dos imóveis financiados, decorrente 

principalmente da insuficiência de renda provocada pela política salarial vigente 

desde 1964. Por outro lado, com o controle do mercado de aluguéis através da 

Lei do Inquilinato, prevaleceu o princípio da seletividade no acesso ao sistema, 
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através da apresentação de documentos, diminuindo as oportunidades de 

moradia.  

A mobilização dos excluídos do S.F.H./ B.N.H. ainda durante o governo militar, 

em torno da questão urbana, gerou o denominado movimento pela Reforma 

Urbana4. A Lei federal de parcelamento do solo 6766, aprovada em 1979, inova 

no sentido de introduzir aspectos civis, urbanísticos, administrativos ao 

parcelamento do solo e, penais, ao criminalizar o loteador irregular (BRASIL, 

1979). A terra parcelada em lotes é mercadoria com preço estabelecido no 

mercado condicionado por diferentes níveis de qualidade para o atendimento 

as diversas camadas sociais da população. Através desta legislação específica 

de âmbito nacional, são estabelecidas as definições e reservas dos espaços 

livres de uso público, sistemas de circulação, equipamento comunitários, bem 

como as áreas mínimas de lotes, redefinindo a forma urbana. Possibilitou, 

também, regras específicas para o parcelamento do solo em áreas de interesse 

social. Entretanto, limitações da Lei 6766, na estruturação espacial das áreas 

urbanas, são constatadas ao desconsiderar regras para a urbanização em 

condomínio, instrumento jurídico largamente utilizado na propriedade urbana 

das habitações coletivas. 

As “terras de ninguém”, denominadas por Comas (1986), com referência as 

áreas de uso comum dos condomínios financiados pelo BNH, continuavam 

sem regras claras para a sua conservação neste regime coletivo de 

propriedade do solo, pois desconsideram a situação econômica da população 

moradora.  

Além da questão social, na abordagem técnica, a aprovação de um loteamento 

demanda a análise em várias instâncias de governo, secretarias e empresas 

concessionárias afins. O trâmite simultâneo para a aprovação dos projetos 

urbanísticos e arquitetônicos, agiliza a análise e favorece a opção do 

empreendedor pelos condomínios ao reduzir os custos imediatos para as obras 

de infra-estrutura, sem priorizar as dificuldades do morador na pós-ocupação, 

com a manutenção. Dentro da propriedade condominial, os moradores dividem 

4
 A existência de um Movimento Nacional pela Reforma Urbana, multisetorial, é citada na obra 

de Rolnik e Saule Jr., no histórico do processo de consolidação da Constituição de 1988, foi 
retomada “a bandeira da Reforma Urbana...uma plataforma construída desde os anos 60 no 
país”.(BRASIL, 2002).  
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 os serviços desta rede de infra-estrutura interna ao conjunto habitacional 

responsabilizando-se pela sua manutenção e funcionamento, ao contrário do 

que ocorre em áreas públicas5. 

O processo da destinação de terrenos às atividades públicas parte da 

necessidade de construção de condições mínimas para a ocupação urbana, 

entretanto, segundo Moretti (1993), apud Barreiros (1998), é considerado 

penalidade pelos empreendedores na sua busca pelo lucro. A primeira 

legislação para organização do solo urbano gerou polêmicas e 

questionamentos quanto à integração das políticas fundiária e desenvolvimento 

urbano. A crítica dos empresários fundamenta-se na restrição de propriedade, 

máxima de 65% da área total para a comercialização de lotes. Estas 

mercadorias com preço estabelecido no mercado são condicionadas por 

diferentes níveis de qualidade para o atendimento as diversas camadas sociais 

da população. O atendimento do mercado é voltado principalmente para os 

segmentos mais abastados, cabendo ainda ao Estado, a demanda das 

camadas de menor poder aquisitivo. Condomínios não destinam áreas públicas 

com base na legislação vigente, gerando impactos com a privatização 

excessiva do solo urbano sem regras normativas mais adequadas de 

requalificação dos espaços públicos.  

 

Tabela 2: Sequência cronológica das Legislações Federais – Solo e Propriedade Urbana 

1964 1979 1988 1991 1999 2001 

Lei 4591 
5
    

 
Lei 6766 Constituição 

Federal  
Lei 8245 

5
     Lei 9785     “Estatuto da  

Cidade”,  
Lei 10.257 

 

Fonte: Elaboração própria autora. 

5 
A Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (BRASIL, 1964), regulamenta o condomínio e, em 

conjunto com a Lei 8.245/ 91 (Lei do Inquilinato) expressam a idéia em sentido técnico, do 
direito exercido por mais de uma pessoa sobre o mesmo objeto, ou seja, o direito exercido 
pelas pessoas sobre suas unidades privativas e sobre as dependências de uso comum de 
edificação construída sob a forma de condomínio horizontal ou vertical. Segundo a Lei 4591/64, 
a propriedade condominial abrange a área privativa e as áreas comuns. Área privativa é a 
unidade de cada proprietário: casa, apartamento e, em alguns casos a vaga de garagem, e 
áreas comuns são as indivisíveis, integram a edificação, e são utilizadas por todos os 
moradores, tais como áreas de lazer, jardins, corredores, caixas d‟água, ruas internas, 
instalações, etc. Após a regularização de um condomínio, este gera basicamente dois "tipos" 
de despesas: a ordinária e a extraordinária. A Lei do Inquilinato se manifesta expressamente 
sobre a divisão entre as despesas ordinárias e extraordinárias e determina que o inquilino deva 
pagar as despesas ordinárias e o proprietário, as despesas extraordinárias. As despesas 
ordinárias correspondem à taxa mensal do condomínio, portanto devem ser pormenorizadas a 
fim de racionalizar este custo no orçamento da futura população moradora. 
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A tabela 2 ilustra a sequência cronológica das legislações federais editadas 

tratativas dos elementos urbanísticos referentes à propriedade urbana. A 

ausência de critério regulador e normativo em relação aos instrumentos 

jurídicos e de planejamento propicia um impacto negativo na capacidade e 

desempenho dos espaços públicos e equipamentos urbanos de suporte no 

entorno do empreendimento em grandes condomínios5.  

A mobilização e assessoria aos movimentos populares nas lutas pela Reforma 

Urbana crescem em meados de 80 e as principais propostas se pautaram nas: 

 Disputa de classes pelo uso e ocupação do solo urbano; 

 Divulgação dos instrumentos para a política habitacional; 

 Demarcação de áreas de especial interesse social com a garantia de direitos 

para os moradores; 

 Promoção de fundo nacional pela moradia popular e;  

 Definição de canais de participação através de conselhos populares, 

audiências públicas, orçamentos participativos, etc. (BRASIL, 1988). 

O Projeto de Lei 5788/90 de autoria do senador Pompeu de Souza, que 

originou o Estatuto da Cidade, é discutido nos fóruns promovidos por diversas 

entidades organizadas tais como a Articulação Nacional do Solo Urbano 

(ANSUR), Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais- 

SP (POLIS), Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educação- RJ 

(FASE), núcleos de estudos de Universidades, Grupos de Pastorais da Igreja 

Católica, Associações de moradores, favelados, movimentos populares, etc., e 

conduzido com a assinatura de 131.000 eleitores pela ANSUR, Movimento de 

Defesa dos Favelados (MDF), Federação Nacional de Arquitetos (FNA), 

Federação Nacional de Engenheiros (FNE), Coordenação Nacional dos 

Mutuários e Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), conforme Anais da 

Constituinte, Senado Federal (BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal de 1988 veio traçar um novo paradigma para a 

propriedade, especialmente a propriedade urbana, redefinindo a função social 

da propriedade e da cidade e consagrando novos instrumentos jurídicos para 

possibilitar a realização daqueles princípios. Foi garantido o direito à moradia, 

ampliando o conceito para além da edificação, incorporando o direito à infra-

estrutura e serviços urbanos. Modificações na Lei 6766/79 introduzidas pela Lei 
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9785/99 definem o lote como um terreno servido de infra-estrutura urbana 

básica, ou seja, equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 

iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, 

e de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas 

ou não, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano 

diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. 

A emenda 26 à Constituição de 1988 prevê aos estados e municípios 

autonomia para a formulação de suas políticas públicas na medida das 

necessidades e características de cada localidade, quando se inicia o processo 

da descentralização política. As cidades receberam uma tutela intervencionista, 

aparelhada pela função social, que veio a exigir o interesse coletivo voltado a 

melhor ordenar as cidades, sobre o interesse individual do titular de domínio. 

A moradia no Brasil passou a ser reconhecida como um Direito Humano, a partir da emenda 

26, de 14 de fevereiro de 2000, alterando a Constituição de 88. A partir daí, a preocupação 

estava nos instrumentos legais disponíveis para a concretização deste direito. 

Cardoso (2000), no Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal 

(IPPUR/ UFRJ- FASE, 1993-1996), constatou a existência de um novo padrão 

de política habitacional, descentralizado e oriundo do município, chamados 

“programas alternativos”, diferenciados em relação ao que era a política oficial, 

que permitiam, ao mesmo tempo, atender às principais demandas dos 

movimentos de moradia (urbanização e regularização fundiária de favelas, 

produção de novas unidades através de mutirão, autogestão, oferta de lotes 

urbanizados, etc.) e reduzir o custo financeiro e político das intervenções. Nas 

respostas do Poder Público, até a década de 70, prevalecia a expulsão dos 

moradores de favelas, e a construção de grandes conjuntos habitacionais. Em 

1979, o governo federal criou o programa Pró-Morar, com o objetivo de 

promover ações integradas de desenvolvimento urbano, através de serviços de 

saneamento básico e ambiental, ampliando a oferta de habitações e 

promovendo a melhoria das condições de habitabilidade e da infra-estrutura 

urbana nas regiões de maior concentração de pobreza do país. Modificou a 

prática de construção de grandes conjuntos habitacionais na periferia, que 

funcionava como um mecanismo de expulsão das camadas mais pobres das 

áreas centrais, e propunha a consolidação das favelas conforme as 
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particularidades de cada área, com a execução de infra-estrutura viária e 

saneamento. Buscava-se amenizar o regime militar com a renovação política, 

nos moldes da gestão local, legitimados pela atuação dos movimentos sociais.  

O “Estatuto da Cidade”, Lei Federal 10.257/2001, sancionada pelo Presidente 

da República em julho e que passou a vigorar a partir de outubro de 2001, 

regulamentou os art. 182º e 183º da Constituição Federal de 1988, e 

estabeleceu diretrizes gerais para a política urbana, dando às prefeituras um 

instrumental para exercer algum controle sobre as dinâmicas de produção da 

cidade. Dentre as diretrizes colocadas, assegura os direitos básicos do cidadão 

de modo a ter acesso à moradia e a uma cidade saneada, dotada de infra-

estrutura urbana, transporte, serviços e equipamentos públicos.  

O Estatuto define quais são as ferramentas que o Poder Público, 

especialmente o Município deve utilizar para enfrentar os problemas da 

desigualdade social e territorial das cidades, mediante a aplicação de diretrizes 

de política urbana, instrumentos que assegurem a função social da 

propriedade, instrumentos de regularização fundiária (zonas especiais de 

interesse social, e outros), e de gestão democrática, com a participação direta 

do cidadão nos processos decisórios (BRASIL, 2002). 

Com base no direito a cidades sustentáveis, o Estatuto das Cidades adota 

como uma diretriz da política urbana, nos termos do inciso XIV do art. 2º, a 

regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda mediante o estabelecimento de normas próprias de urbanização, 

uso, ocupação do solo e edilícias, considerada a situação socioeconômica da 

população e as normas ambientais. 

As metodologias de planejamento urbano vinculadas à regularização fundiária 

presentes no Estatuto contribuem para a concretização de um processo 

inovador de gestão territorial urbano. Entretanto, a compatibilização com 

legislações anteriores, reitera a elaboração de políticas habitacionais 

condizentes com a política fundiária e urbana. Sob os aspectos de infra-

estrutura, a Lei nº 10.257 de 2001 viabiliza a aplicação de uma política urbana 

que regule o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança 

e do bem-estar dos cidadãos. Também o equilíbrio ambiental, a ordenação do 

uso do solo garante a adequação da infra-estrutura urbana proporcional às 

necessidades da comunidade.  
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A atual revisão da lei de parcelamento do solo urbano, através do PL 3057/00, 

onde se propõe a liberação do condomínio urbanístico e a possibilidade de 

fechamento de loteamentos sem a imposição de limites quanto às dimensões 

máximas destes parcelamentos, pode implicar na reversão deste direito 

(OSÓRIO, 2008). O grande desafio de sobrepor o interesse público ao privado 

continua em pauta nos fóruns e discussões principais para a revisão legislativa 

na produção das cidades brasileiras. 

 

2.2 AS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS 

 

A necessidade de instituição de regras para a organização das cidades baseou 

o arsenal regulatório brasileiro. Desde o final do século XIX, as normas 

sanitárias, passando pelo século XX, com as regras de loteamento, 

assegurando áreas mínimas, obrigatoriedade de doação de equipamentos 

públicos educacionais e praças pelos loteadores, e o código de edificações, 

evoluíram para o zoneamento da cidade.  Este último se iniciou pelas ruas e 

bairros, nos anos 30 e 40, e pretende-se a articulação do zoneamento com o 

sistema viário que começou nos anos 60 (SOMECK e CAMPOS, 2002).  

A ZEIS está prevista como um dos instrumentos de regularização fundiária na 

lei do parcelamento do solo urbano, Lei Federal 9.785/99, que altera a Lei 

Federal 6.766/79 em seu art. 3º, acrescentando o § 6º, no art. 2º, como 

também, no Estatuto da Cidade (alínea “f”, do inciso V do art. 4º). 

Dentre as inovações definidas no Estatuto das Cidades, (BRASIL, 2002) 

destacam-se: 

 A ampliação das possibilidades de regularização das posses urbanas; 

 O conjunto de novos instrumentos urbanísticos voltados mais para a indução 

do que para a normatização das formas de uso e ocupação do solo; 

 A nova estratégia de gestão com a participação direta do cidadão. 

O reconhecimento da diversidade de ocupações existentes nas cidades é a 

grande premissa das ZEIS, segundo Rolnik (2000), e, através deste 

instrumento, construir uma legalidade que corresponda a esses 

assentamentos. 

O surgimento de duas cidades nos países latinos, a legal e a ilegal (também 

chamada de clandestina) fomenta ações de regulação estatal sobre a produção 
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do espaço urbano, através de programas de reestruturação urbana procurando 

implantar parâmetros urbanísticos nos assentamentos precários e formas de 

gestão compartilhada em políticas preventivas de acesso a terra. Para Maricato 

(1996), há pouco acúmulo de experiências para normatividade urbana mais 

igualitária e acrescenta que novos padrões de urbanização e nova ordem legal 

podem emergir do conhecimento da atual realidade urbana.  

A ZEIS possui caráter regulador e define instrumentos de gestão política. A 

área urbana, dividida em zonas, apresenta mecanismos de restrição e incentivo 

à ocupação urbana, definição de categorias de uso compatíveis e o seu 

posicionamento em relação a outras zonas ou a cidade. A gestão 

administrativa deste planejamento participativo é instituída pela constituição de 

comissões, definição do trâmite e competências nos órgãos legislativo e 

executivo, critérios e conceitos para a classificação dos empreendimentos e 

viabilização das operações consorciadas na produção de HIS com a 

representatividade popular e a iniciativa privada.  

As ZEIS são perímetros demarcados em lei, onde se aplicam regras especiais 

para favorecer a produção de HIS ou para sua regularização, quando se tratam 

de áreas de assentamento informal. Têm assim, por objetivo um enfrentamento 

ao mercado imobiliário especulativo, que distorce uma lógica coletiva de bem-

comum na estruturação dos espaços urbanos. Inserem a Habitação de 

Interesse Social no tecido urbano, ao fixar a população moradora, ao invés de 

removê-las por meio da construção de grandes conjuntos habitacionais, que 

concentram habitação popular em áreas de terreno barato, distantes do centro, 

sem infra-estrutura e sem acesso, presentes na maioria das grandes cidades.  

Levando-se em conta o instrumental jurídico institucional disponível para o 

setor habitacional de cada localidade, as ZEIS tiveram origem na década de 80 

em Recife (PE), foram utilizadas em algumas cidades como Belo Horizonte 

(MG), Diadema e Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

e, Santos, na Região Metropolitana da Baixada Santista (SP), na década de 90, 

antes de serem inseridas no Estatuto da Cidade, em 2001, entre os 

instrumentos da política urbana (BRASIL, 2002).  
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2.2.1 As ZEIS em Belo Horizonte 

 

A partir de 1977, com o apoio da igreja local, a Arquidiocese de Belo Horizonte 

criou a Pastoral da Favela, que reuniu condições para a organização 

comunitária em Comunidades Eclesiais de Base, para a discussão das suas 

necessidades e reconhecimento dos direitos de cidadania. 

Nesta capital, se deu um dos primeiros programas de regularização fundiária 

do país, com a permanência da população nos assentamentos formais, o Pró-

Favela, em 1983. Este caminhava na contramão da política habitacional 

nacional, que tendia ao desfavelamento e remoção das favelas para locais 

distantes do centro urbano. Com a elaboração de um diagnóstico das favelas 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), abre-se debate dentro da 

prefeitura, para a criação de um zoneamento específico legitimando aquelas 

ocupações do ponto de vista legal e do planejamento público municipal. A Lei 

municipal 3.235, de 6 de janeiro de 1983, também denominada Lei Pró-favela 

em conformidade com o nome do programa, foi a primeira lei desse tipo no 

Brasil, segundo Conti (2004). A Lei 3235 de 06 de janeiro de 1983, que 

regulamenta o Programa Municipal de Regularização de Favelas, conhecido 

como Pró-Favela, cria condições técnicas e jurídicas para a ocupação e 

melhorias urbanas em assentamentos subnormais. O decreto 4762/ 84 criou 

parâmetros urbanísticos para as dimensões dos lotes, regras especiais para 

loteamentos e favelas. 

Para a implantação do programa, num processo gradual de capacitação e 

estruturação do poder público, criou-se em 1986, a Companhia Urbanizadora 

de Belo Horizonte (URBEL), uma autarquia para agilizar as ações de melhorias 

habitacionais e urbanísticas, o Conselho Municipal de Habitação, órgão 

deliberativo com o papel de aprovar as políticas, planos, e atuar como curador 

do Fundo Municipal de Habitação. A reforma urbana foi oficializada através da 

Resolução nº II de dezembro/94, ampliando sua atuação, na política 

habitacional municipal. 

Com a promulgação, em 1996, da nova “Lei de Uso e Ocupação do Solo” – Luos (Lei Municipal 
n. 7.166), o Plano Diretor (Lei Municipal n. 7.165) exigiu, nos seus artigos 41 e 42, a 
elaboração de um “Plano Estratégico de Diretrizes de Intervenção em Vilas e Favelas e 
Conjuntos Habitacionais de Interesse Social”, chamado de Planão, com indicativos de ações 
necessárias à recuperação sócio urbanístico-jurídica dessas áreas. (CONTI, 2004) 
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A capital mineira apresenta forte integração da política urbana e dos 

instrumentos normativos com a política habitacional, segundo análise desta 

gestão realizada por Cardoso (2005). A comunidade, organizada na formação 

de Grupos de Referência com representantes de associação comunitária, 

lideranças locais e moradores da área, participa do processo de urbanização. 

Segundo Conti (2004), na década de 1990 existiam em Belo Horizonte 160 

favelas e 21 conjuntos habitacionais, os quais, somados, abrigavam mais de 

450.000 pessoas, ou seja, 20% da população da capital. Nesse período 

assume particular importância o trabalho desenvolvido pela cooperação 

internacional6, cujos projetos, financiados em parte por recursos vindos do 

exterior, se estruturavam em volta da idéia de planejamento participativo. Na 

avaliação promovida por Conti (2004), dos quase 200 assentamentos formais, 

presentes em Belo Horizonte em 2004, somente 34 favelas possuem Planos 

Globais Específicos elaborados, instrumento urbanístico criado pela legislação 

municipal, resultado do processo de evolução das políticas habitacionais 

municipais para assentamentos informais. Tal fato comprova a existência de 

conflitos administrativos e financeiros no desempenho deste instrumento 

(CONTI, 2004). O pesquisador sugere a criação de agentes assessores à 

comunidade carente, na implementação dos planos específicos e na busca de 

recursos alternativos e de parcerias com a sociedade civil. Salienta, ainda, a 

necessidade de flexibilização do referido plano de modo a recuperar a 

participação popular. 

A demarcação de áreas como Zonas de Especial Interesse Social, ZEIS, 

obedece ao seguinte critério que as diferencia em três tipos: um para as 

favelas, um para as áreas vazias a serem ocupadas com empreendimentos 

habitacionais de interesse social; e outro, para os conjuntos habitacionais 

desenvolvidos pelo poder público. As ZEIS aparecem em cinco outros 

municípios da metrópole mineira: Betim, Contagem, Pedro Leopoldo, Santa 

Luzia e Taquaraçu de Minas (CARDOSO, 2005). 

 
 

 
6 

A cooperação internacional era chefiada por duas ONGs: a “Gesellshaft für Technische 
Zuzammenarbeit” – GTZ, de origem alemã, desde 1983; e a “Associazione dei Volontari del 
Servizio Internazionale” – AVSI, de origem italiana, desde 1984. 
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2.2.2 As ZEIS em Recife 

 

A experiência de Recife, relatada em pesquisas implementadas por três 

ONGs7, com apoio de instituições alemãs8, sistematizam informações relativas 

aos processos de urbanização nas ZEIS. Constitui referência para a 

regularização de favelas no Brasil, aí vista como reflexo do ideário da reforma 

urbana e expressão de um novo padrão de intervenção pública para 

assentamentos de baixa renda (MORAES, 2000). Inicialmente, a Lei municipal 

14.511/83, reconheceu formalmente a existência de favelas na cidade, 

instituindo 27 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Nesta lei, normas 

urbanísticas especiais são recomendadas no intuito de promover a 

regularização jurídica e a integração das ZEIS na estrutura urbana. 

Em 1987, setores do movimento popular, com apoio de técnicos da Comissão 

de Justiça e Paz da Arquidiocese elaboraram a proposta da lei do Prezeis 

(Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social), 

transformada em Lei 14.947/87, que consiste num conjunto de instrumentos, 

mecanismos, regras e procedimentos para o planejamento e gestão dos 

processos de regularização urbanística e fundiária das ZEIS, dependendo para 

a sua efetividade das prioridades e ações do executivo municipal.  

Para Moraes (2000), a criação de um conjunto de normas e procedimentos 

com a institucionalização de arenas de discussão e deliberação sobre recursos 

e investimentos públicos e uma delimitação legal dos direitos e 

responsabilidades de todos os segmentos - representantes das comunidades, 

suas assessorias (ONGs) e Poder Público - gerou um sistema de gestão 

participativo referencial voltado para as Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS).  

Duas instâncias fundamentam este sistema participativo: as Comissões de 

Urbanização e Legalização (Comul), e o Fórum Permanente do Prezeis 

(decreto 14.539/88). As Comuls, com caráter deliberativo, são responsáveis 

pela formulação, coordenação, implementação e fiscalização dos planos de 

urbanização e regularização fundiária a serem desenvolvidos em cada ZEIS.   

7
 ONGs: Centro Josué, Pesquisa Josué de Castro; ETAPAS, Equipe Técnica de Assessoria, 

Pesquisa e Ação Social; FASE, Federação de Órgão para Assistência Social e Educacional.  
8 

Instituições Alemãs: DED, Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social; GTZ, 
Cooperação Técnica Alemã/ Prorenda Integração Urbana. 
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Uma arena institucional de articulação dos diversos segmentos que integram o 

Prezeis, composta por Câmaras de Urbanização, de Legalização, Orçamento e 

Finanças e Grupos de Trabalho, Emprego, Renda e Meio Ambiente, estão sob 

a coordenação do Fórum.  

Apesar do organograma adequado à participação popular, pesquisadores 

apontam períodos de avanço e estagnação na utilização do Prezeis o que 

reflete a descontinuidade das ações nas gestões municipais. O Prezeis, em 

sua concepção, teve como um dos seus mais importantes objetivos a 

integração da regularização urbanística e fundiária a outras políticas sociais, 

principalmente à geração de trabalho e renda. Enquanto canal de participação 

obteve ainda, reconhecimento e assento em duas importantes instâncias 

oficiais que discutem e definem as diretrizes da política urbana: no Conselho de 

Desenvolvimento Urbano, que tem poderes deliberativos no controle da 

implementação do Plano Diretor da Cidade do Recife, e também no Conselho 

do Orçamento Participativo. Aprimorando este sistema de gestão com base na 

experiência adquirida, foram propostos a instalação dos Fóruns Regionais do 

Prezeis (instâncias intermediárias do Prezeis que agrupam Comuls, tomando 

como referência as Regiões Político-Administrativas) visando compatibilizar os 

planos urbanísticos regionais e participar dos Fóruns Microrregionais de 

Delegados do Orçamento Participativo. 

Segundo dados do IBGE 2000, Recife possui 592.000 habitantes residindo em 

cerca de 150.000 domicílios, que constituem 42% da população recifense em 

66 áreas formalmente reconhecidas como ZEIS, totalizando aproximadamente 

2.545 hectares, equivalentes a quase 12% da superfície do município. 

A diversidade no tratamento urbanístico dado aos assentamentos precários 

originou a formação de um Grupo de Trabalho sobre Normatização em ZEIS, 

abrindo mais um espaço de discussão e regulamentação sobre uso e ocupação 

dos solos e a elaboração de estudos comparativos na atuação em diferentes 

ZEIS. 

Cardoso (2005) analisa o processo de difusão de políticas públicas em regiões 

metropolitanas, como é o caso de Recife, onde a gestão da política de 

regularização de favelas é realizada em Olinda em 1985-88, Jaboatão dos 

Guararapes em 1989-92, implantada pelo mesmo grupo de técnicos, em 

Camaragibe, em 1997-2000, nos municípios de Cabo e Paulista, em 2001-04, 
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propiciando a padronização do instrumento normativo. A atuação do órgão de 

planejamento metropolitano- FIDEM- contribuiu para a difusão de experiências 

no setor habitacional- implantadas também nos municípios de Paulista, São 

Lourenço da Mata e Igarassu, municípios do entorno metropolitano. A partir 

desta investigação, Cardoso sugere a implantação de programas de 

capacitação e desenvolvimento institucional para a difusão dos instrumentos da 

política habitacional aos municípios periféricos, para a identificação dos limites 

e possibilidades do processo de descentralização da política habitacional em 

curso, na ênfase efetiva de experiências locais de caráter alternativo.  

 

2.2.3 As ZEIS em Diadema 

 

No estado de São Paulo, no Grande ABC, constituído pelos municípios de 

Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, São Caetano do Sul, 

Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, somente os quatro primeiros utilizaram 

em seus planos diretores realizados pós-Constituição de 1988 o instrumento de 

Áreas ou Zonas Especiais de Interesse Social. O intenso processo de 

conurbação predominante nesta subregião da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) decorrente da periferização das habitações populares informais, 

ocasionaram a urgência em facilitar o processo de regularização fundiária e 

urbanística e adequar os padrões dos loteamentos de interesse social. 

Denaldi (2003) aponta em seus estudos, baseada em dados referentes ao 

crescimento da população favelada em Santo André, Diadema e São Bernardo, 

na década de 70, Mauá, na década de 80, e Ribeirão Pires na década de 90, 

tendência existente de ocupação em áreas mais distantes do centro urbano de 

São Paulo. 

A experiência de Diadema remonta a de Recife, na instituição das ZEIS e 

Prezeis com o intuito de regularizar e urbanizar favelas e, ampliando sua 

abrangência, demarca áreas vazias particulares para a implantação de projetos 

de HIS, conforme o princípio da função social da propriedade.   

A pesquisa de Baltrusis (2004) atribui a implantação das ZEIS em Diadema, 

como um resultado da conquista da organização popular, o movimento de 

favelas originado a partir da Comissão Municipal de Favelados de Diadema, 

ligado ao Movimento de Defesa dos Favelados (MDF), com apoio da Igreja 
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Católica, depois transformado na Associação dos Favelados de Diadema. O 

reconhecimento do direito a posse da terra aos favelados de Diadema com a 

aprovação da Concessão de Direitos Reais de Uso (CDRU)9, gratuita, em 21 

de setembro de 1985, foi um marco histórico deste município. 

As Áreas Especiais de Interesse Social 1 - AEIS 1 – demarcaram terrenos para 

a construção de HIS, visando viabilizar o grande número de programas de 

regularização de favelas, e constituir estoque de áreas para a produção de 

novas habitações em atendimento as necessidades da urbanização específica 

(casos de moradores em áreas de risco, ou que interfiram na continuidade das 

obras, evitando a aglomeração desordenada), e possibilitando acesso ao 

mercado formal à população carente. 

As condições apropriadas para a aplicação das ZEIS foram estabelecidas em 

Diadema pela prefeitura, através de sua estrutura institucional, com a criação 

de comissão de apoio, objetivando a agilidade dos processos e a assessoria 

jurídica, econômica e urbanística aos movimentos populares. As comunidades 

em urbanização também constituem comissões de participação. Este 

monitoramento inicial garantiu a qualidade do processo de ocupação e 

transformação da cidade (BALTRUSIS, 2004). 

Segundo a publicação Brasil (2002), o instrumento AEIS dobrou a quantidade 

de vazios urbanos em oferta para a população de baixa renda, e possibilitou o 

assentamento ou a regularização da ocupação de grandes parcelas da 

população da cidade. Ao mesmo tempo, a queda nos preços da terra para 

habitação popular, assegurou as condições favoráveis no mercado para a 

comercialização por cooperativas habitacionais organizadas para a produção 

de moradias, em regime de mutirão. Como as terras declaradas como AEIS 

foram destinadas exclusivamente para famílias com renda de até 10 salários 

mínimos, a oferta de terrenos para habitação social saltou de 3,5% para 7% do 

total de terras do município (BRASIL, 2002). 

A alta densidade de ocupação ocasionada pela migração entre os municípios 

vizinhos, a autoconstrução e a inexistência de áreas para equipamentos  

9
 O direito à CDRU ou Concessão de Direito Real de Uso, instituto anterior à publicação do 

Estatuto das Cidades, através do Decreto-lei nº 271/ 1967, aplica-se a terrenos públicos ou 
particulares, de caráter gratuito ou oneroso, para fins de urbanização, industrialização, 
edificação, cultivo de terra ou outra utilização de interesse social. (BRASIL, 2002) 
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institucionais de lazer, culturais e de saúde, na forma prevista por lei, são 

fatores predominantes nesta região que apontam para a necessidade de uma 

política regional e metropolitana de habitação agregada a uma avaliação da 

legislação de AEIS em Diadema, em termos de resultados formais (BRASIL, 

2002).  

 

2.2.4 As ZEIS em Santo André 

 

No município de Santo André, as AEIS foram introduzidas no ano de 1.991, por 

meio de legislação específica, Lei 6.864/91, que institui as Áreas de Especial 

Interesse Social (AEIS), destinadas à legalização de loteamentos para a 

população de baixa renda. Inspiradas, também nas ZEIS implantadas em 

Recife garantem a participação da comunidade nos processos de 

regularização, mediante a constituição de comissões de legalização e 

urbanização, as denominadas Comuls, específicas para cada assentamento. A 

promulgação desta lei possibilitou a regularização completa pelo Município de 

um assentamento denominado Jardim Sorocaba, situado em área particular.  

Pesquisa de Denaldi (2003) aponta que, Santo André apresentava em 2003, 

139 núcleos de favelas, nos quais habitavam 25.307 famílias, equivalentes a 

17% da população do Município. Com a utilização do instrumento das ZEIS, 

aponta ainda, a urbanização total de 24 núcleos de favela, correspondentes a 

18% da população favelada, e a urbanização parcial de 46 núcleos que 

abrigam cerca de 50% da população favelada.  

A intervenção em favelas, no âmbito de uma política municipal de urbanização, 

inicia-se em 1989, com a criação da Secretaria Municipal de Habitação e 

instrumentos como a Lei de AEIS, o Fundo Municipal de Habitação e o 

Conselho Municipal de Habitação. Em dezembro de 2.001, foi proposta a 

substituição e atualização da Lei 6.864/1.991 (Lei de AEIS), que com o 

esgotamento do estoque de terras públicas e o adensamento dos núcleos de 

favelas existentes, impôs a verticalização das construções, com a instituição de 

lotes condominiais, hipótese não prevista na Lei 6.864/91. 

A nova legislação, Lei 8.300/ 2.001, regulamenta as operações em áreas 

particulares, mediante contrapartida do proprietário em áreas no Município, 

elimina a classificação das AEIS em três categorias, passando à sua tipificação 
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em duas classes (AEIS A – áreas ocupadas e AEIS B - áreas vazias), simplifica 

procedimentos e adéqua parâmetros para o contexto atual. Denaldi (2003) 

considera os avanços obtidos com a nova legislação sob o aspecto de 

reconhecimento da ocupação informal, a definição de índices específicos para 

as urbanizações e, como instrumento de mobilização e de participação popular. 

Entretanto, relaciona as dificuldades encontradas pela Prefeitura de Santo 

André nos procedimentos de regularização fundiária no município: o 

posicionamento legalista-conservador por parte dos técnicos da burocracia 

municipal que trabalham com planejamento urbano, nas interpretações às 

aprovações dos projetos; os impedimentos legais relacionados às restrições 

ambientais, provenientes da sobreposição de leis estaduais ou federais mais 

restritivas e; as exigências dos cartórios de registro de imóveis. 

 

2.2.5 As ZEIS no Rio de Janeiro. 

 

Segundo o histórico do Programa Favela Bairro (KÓS e SEGRE, 2004), o 

processo de urbanização das favelas cariocas se iniciou em 1994, na cidade do 

Rio de Janeiro, a partir da promoção de concurso público de idéias e métodos 

aberto a equipes de profissionais multidisciplinares, organizado pelo Instituto de 

Arquitetos do Brasil – seção RJ, que formulou a base do Programa Favela-

Bairro:  

“Favela Bairro tem como pressuposto atuar de forma integrada na urbanização de favelas, 
dotando as comunidades de estrutura urbana principal, que inclui o sistema viário e o 
saneamento básico e dar condições de leitura da favela como outro bairro qualquer da cidade, 
dotando-a de ruas, praças, serviço público, etc.”. (KÓS e SEGRE, 2004). 

 

As intervenções consideram, além da transformação urbana, a promoção social 

e a regularização urbanística. Assim, são previstas ações de caráter social 

como educação e geração de emprego e renda, tanto quanto procedimentos 

para inclusão das redes técnicas nos cadastros oficiais, para criação de 

legislação urbanística específica e para titulação e cessão dos terrenos aos 

moradores. As primeiras quinze áreas escolhidas foram favelas médias entre 

500 e 2.500 domicílios. 

A experiência piloto em urbanização de favelas no Rio, no Morro do Andaraí, 

constituiu a denominada primeira fase do Programa. A partir daí, ocorreu a 
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expansão do Programa para outras favelas e a definição das demais vertentes 

de atuação que vieram a compor o Programa de Urbanização de 

Assentamentos Populares do Rio de Janeiro (PROAP-RIO I).  

O Plano Diretor de 1992, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

possibilitou uma política de atuação preventiva no âmbito da produção 

habitacional, minimizando assim, as políticas curativas como o Programa 

Favela Bairro. Instituiu as AEIS, nos seus art. 160º a 167º, apresentando as 

condições para a execução de um Programa de Lotes Urbanizados e de 

Moradias Populares, e nos art. 164º, 165º e 167º, com a possibilidade de 

estabelecimento de consórcios entre o Município, proprietários, cooperativas 

habitacionais ou associações. Para tanto, o proprietário transfere ao Município 

fração da área urbanizada (para atender à demanda de famílias de baixa 

renda); e o valor da fração, que permanece no domínio do proprietário, 

equivale ao valor de toda a gleba, antes da implantação da infra-estrutura. O 

consórcio ocorre através das providências preliminares: avaliação e fixação do 

valor da gleba a ser determinado por órgão especializado do município; 

definição de prazo para a execução das obras com base em um cronograma e 

dos lotes urbanizados a serem destinados ao proprietário e ao município com 

base nos respectivos valores investidos por cada parte. Os recursos investidos 

na urbanização, através dos consórcios, reduzem, certamente, os gastos hoje 

efetuados no processo de regularização, e os resultados, sob o ponto de vista 

legal, urbanístico, ambiental, econômico e social, obedecem a padrões 

urbanísticos diferenciados aplicados às Áreas de Especial Interesse Social. O 

instrumento descrito não foi utilizado e segundo Cardoso (2000), as AEIS 

adotadas a partir da promulgação do Plano Diretor em 1992, destinaram-se 

basicamente à regularização urbanística das favelas e não se articularam com 

a política pública habitacional adotada. 
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3. AS ZEIS EM SANTOS  

 

3.1 O MUNICÍPIO DE SANTOS E O DÉFICIT HABITACIONAL 

 

Santos localiza-se no litoral do Estado de São Paulo, na Região Metropolitana 

da Baixada Santista (RMBS), na Ilha de São Vicente, a 68km da capital do 

Estado. 

O município de Santos, com uma área total de 271 Km2, tem uma situação 

geográfica e urbana particular. Seus territórios são divididos em duas porções 

distintas: a parte insular, com apenas 39,4 Km2, na Ilha de São Vicente, e a 

parte continental, com uma área de 231,6 Km2, nas encostas do Parque 

Estadual da Serra do Mar, sendo que 150 Km2 desta área são de preservação 

ambiental. A porção insular corresponde a apenas, 14,54% da área total e 

concentra 99% da população do município, conforme dados populacionais 

constantes na tabela 3. 

Figura 1: Fotos da área insular do município de Santos 
 

 
Fonte: Arquivo COHAB e site www.santos.sp.gov.br 

 

O histórico da ocupação da Baixada Santista mostra que o desenvolvimento da 

região e da cidade se deu em ondas sucessivas (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTOS). Em 1900, em função do desenvolvimento das atividades 

portuárias, inicia-se o ciclo cafeeiro. Posteriormente, pela demanda por áreas 

http://www.santos.sp.gov.br/
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de lazer e turismo da população do planalto que se deu, com os projetos de 

saneamento do engenheiro Saturnino de Brito, em 1903, e a urbanização da 

orla marítima em 1938. Finalmente, com a instalação do pólo industrial de 

Cubatão, após 1940, houve um novo surto gerado pela construção da rodovia 

de interligação com a capital paulista, Via Anchieta. Este período culminou com 

a exploração e produção de produtos derivados do petróleo pela Refinaria 

Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC) de propriedade da União Federal - 

Petrobrás, inaugurada em 1955, e a produção de aço, pela Companhia 

Siderúrgica Paulista (Cosipa), em 1959. O atendimento às necessidades de 

insumos industriais da economia do Estado e de toda região, transformam 

Santos num pólo regional.  

A expansão da população foi muito mais rápida do que a capacidade de prover 

moradia, gerando uma realidade perversa, ilustrada na figura 1, que se estende 

por todo o país. Os terrenos localizados próximos à zona da orla marítima têm 

na localização privilegiada, dotada de excelente infraestrutura, sua valorização 

no mercado imobiliário. Esta dinâmica de ocupação desordenada refletiu 

diretamente na habitação na Baixada Santista, que apresenta um quadro 

complexo expresso na freqüente expulsão das famílias de baixa renda do 

mercado formal de aluguéis. A crise da moradia em Santos agrava-se na área 

insular, onde se dá a concentração populacional, com o crescimento das 

favelas, nas zonas distantes das praias, em manguezais, áreas de preservação 

ambiental; o surgimento de cortiços, com a deterioração do centro histórico e; 

assentamentos precários nos morros, em áreas passíveis de deslizamento ou 

protegidas por legislação.  

Os limites que restringem a expansão da zona urbana de Santos implicam em 

mais um fator de agravamento da questão habitacional: a escassez de terras 

para a implantação de programas de moradia. Suas características físicas 

como: tipos de solo e nível do lençol freático, requerem soluções técnicas que 

elevam o custo do produto final na reversão das irregularidades ocupacionais 

em bens da União, na orla, próximos a cursos d‟água, e terras particulares 

loteadas. 

A variação da densidade populacional dos anos de 2000 a 2005, nos 

municípios da Baixada Santista, demonstrada na tabela 3, apresenta para 

Santos, cálculo com base na área total do município. Considerando a 
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concentração populacional na área insular, obtemos a densidade de 9.700,35 

hab/km2, o que influi no processo de verticalização dos edifícios, consolidado 

na zona turística e, crescente, nos bairros permitidos pelo Plano Diretor. 

 
Tabela 3: Região Metropolitana da Baixada Santista - Densidade Populacional  

(2000-2005) 
 

Municípios 

População Área 
Densidade 

Populacional 
(Hab./Km²) 

2000 2005* 
Km² % 2000 2005 

Nº % Nº % 

Bertioga 30.039 2,0 44.517 2,6 482 20,3 62 92 

Cubatão 108.309 7,3 117.289 7,1 148 6,2 732 792 

Guarujá 264.812 17,9 296.368 18,1 137 5,8 1.933 2.163 

Itanhaém 71.995 4,9 85.438 6,1 581 24,5 124 147 

Mongaguá 35.098 2,4 42.520  2,5 135 5,7 260 315 

Peruíbe 51.451 3,5 61.700  3,7 328 13,8 157 188 

Praia 
Grande 

193.52 13,1 232.250 14,3 145 6,1 1.335 1.601 

Santos 417.983 28,3 424.660 26,0 271 11,4 1.542 1.567 

São 
Vicente 

303.551 20,6 320.383 19,60 146 6,2 2.079 2.194 

RMBS 1.476.820 100,0 1.625.115 100,0 2.373 100,0 622 685 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico de 2000 e,  
* Estimativa Fundação Seade, para 2005 (AGEM, 2004-2005) 
 

Integrante da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), constituída 

em 30 de julho de 1996, por outros oito municípios: Bertioga, Cubatão, 

Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente, Santos é 

ligado à Grande São Paulo por rodovias através do Sistema Anchieta (SP150) 

– Imigrantes (SP160), ao litoral sul através da Rodovia Padre Manoel da 

Nóbrega (SP055), ao litoral norte através da Rodovia Dr. Manoel Hipólito do 

Rego (Rio-Santos), conforme dados da AGEM (2005). O município de Santos é 

cortado na Ilha e na parte continental pelas linhas da Ferrovia Paulista - 

FEPASA - que, em direção a Oeste interligam-no a São Vicente, Mongaguá, 

Itanhaém e Peruíbe; em direção ao Norte, chegam ao planalto paulistano, em 

Embu - Guaçú, ao sul da Grande São Paulo. No intenso processo de 

industrialização e urbanização que caracterizou a Baixada Santista, o município 

de Santos sempre cumpriu papel e funções destacadas, seja como espaço de 

acomodação da expansão residencial determinada pelo desenvolvimento das 
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atividades portuárias e industriais, seja nas atividades comerciais e de 

prestação de serviços e até mesmo em relação às de turismo e lazer, conforme 

dados populacionais, em proporção às áreas dos municípios ilustrados na 

tabela 3.  

Um processo de transbordamento da urbanização em Santos, São Vicente, 

Guarujá e Praia Grande, comprovado na tabela 3 e na estimativa SEADE 

(2005), acarretaram uma série de estrangulamentos na configuração do espaço 

físico, além de apresentar sinais de deterioração nas condições de vida da 

grande maioria da população residente nas áreas mais impróprias, tais como 

morros e encostas da Serra do Mar, áreas de mangue e áreas sujeitas à ação 

das marés. A formulação de uma política urbana integrada para a Baixada 

Santista muito contribuiria para o planejamento regional dos serviços de 

habitação, com a criação de pólos de desenvolvimento econômico, na geração 

de emprego, renda e competitividade em escala nacional.  

 
Tabela 4 – Estimativa da população residindo em assentamentos precários em áreas 

urbanas.* 2000 
 

Município Pessoas em 
Setores 
Subnormais 
(A) 

Pessoas 
em Setores 
Precários 
(B) 

Pessoas em 
Assentamentos 
Precários (A+B) 

Total de 
Pessoas em 
todos os 
Tipos de 
Setores 

% de 
Pessoas em 
Assentamentos 
Precários 

Bertioga 6.138 320 6.458 29.284 22,05 

Cubatão 32.991 17.059 50.050 107.851 46,41 
Guarujá 86.084 10.576 96.660 263.134 36,73 

Itanhaém 0 4.448 4.448 70.674 6,29 

Mongaguá 0 3.673 3.673 33.784 10,87 

Peruíbe 0 3.638 3.638 49.774 7,31 

Praia Grande 2.958 11.805 14.763 192.404 7,67 
Santos 22.482 11.346 33.828 413.524 8,18 

São Vicente 39.082 12.497 51.579 300.749 17,15 

Fonte: Elaboração CEM/Cebrap a partir do Censo Demográfico IBGE (2000). (CEM, 2007).  
* Inclui setores em área rural de extensão urbana. 

 

O déficit habitacional, considerando-se a população apurada pelo IBGE, Censo 

2000 em Santos, é ilustrado na tabela 4 e especificado conforme critério de 

classificação adotado pelo instituto. O IBGE classifica como Aglomerados 

Subnormais, os conjuntos constituídos por no mínimo 51 domicílios (barracos, 

casas etc.) ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 

propriedade alheia (pública ou particular), dispostas, em geral, de forma 

desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos 

essenciais. Esta classificação é realizada em momento anterior à pesquisa, de 
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modo a definir remuneração diferenciada para os pesquisadores - o que pode 

levar a imprecisões e, ao sub-dimensionamento destes conjuntos.   

Com o objetivo de identificar este sub-dimensionamento, o Centro de Estudos 

da Metrópole (CEM, 2007) realizou pesquisa identificando setores censitários 

que apresentassem características socioeconômicas similares aos 

Aglomerados Subnormais, denominando-os de Aglomerados Precários. Os 

Assentamentos Precários, segundo a definição do Centro de Estudos da 

Metrópole, se relacionam à precariedade da edificação e da implantação do 

núcleo no território.  

Dos três municípios com grandes déficits identificados na tabela 4, Bertioga, 

Guarujá e Cubatão, o último destaca-se com maior número de pessoas em 

setores precários. Outros três municípios não apresentam favelas, os 

chamados setores subnormais, de acordo com o censo do IBGE - Itanhaém, 

Mongaguá e Peruíbe, mas apresentam setores precários conforme o Centro de 

Estudos da Metrópole / Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEM-

CEBRAP). A possibilidade de identificação de outros setores censitários que 

ainda não tenham sido classificados como subnormais pelo IBGE, acusada na 

tabela 4, no tocante a estes três municípios, pressupõe que tal metodologia 

considera correlações sociais na definição dos assentamentos precários além 

dos usuais termos jurídicos, urbanos e ambientais, utilizados pelo IBGE (CEM, 

2007). O estudo do CEM (2007) estimou um acréscimo de aproximadamente 

50% de pessoas em setores precários no município de Santos, conforme 

demonstra a tabela 4. 

Em Praia Grande, Santos e São Vicente a proporção de pessoas residindo em 

assentamentos precários está na média do déficit encontrado na região. As 

estimativas apontam para a existência de um total aproximado de 26.000 

domicílios em setores subnormais e precários nestes três municípios (variando 

entre 7% e 16% do total de domicílios urbanos) com um contingente 

populacional de quase 100.000 pessoas, sendo que mais da metade destas no 

município de São Vicente (CEM, 2007). Segundo o IBGE, o município de 

Santos possui 130.478 domicílios em todos os setores censitários 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2006) 

A tabela 5 especifica o déficit habitacional e compara com a quantidade de 

domicílios vagos no município de Santos. 



55 
 

Tabela 5: Déficit Habitacional Básico em Santos 
 

Absoluto  % do total de domicílios  Domicílios Vagos  

Total  Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  

12.115  11.978  137  9,25  9,18  25,32  16.995  16.896  99  

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2004. IBGE Censo Demográfico 2000. 

 

A grande maioria dos assentamentos informais existentes no município de 

Santos constatam um perfil de subnormalidade habitacional. Um traço peculiar 

das favelas da região é a ocupação sobre palafitas, por tratar-se de 

manguezais e/ou leitos de rios. Do ponto de vista ambiental, são áreas de 

complexa intervenção visto que o aterro parcial para a construção de barracos 

e a poluição gerada com o acúmulo de lixo vem degradando estes locais. A 

inundação causada pelas chuvas e alterações de marés expõe estas áreas a 

riscos iminentes devido à fragilidade das casas e desabamento de encostas de 

morros. A precariedade das habitações implica também na localização em 

lixões ou áreas alagadas. O sistema viário existente é caracterizado por becos 

e vielas, cujas passarelas em madeirite são erguidas pelos próprios moradores 

e dão acesso às vias oficiais de circulação. As tipologias identificadas nessas 

áreas formam um grande mosaico de madeira, alvenaria e material reciclado, 

abrigando uma ou mais famílias que coabitam um mesmo espaço, que em 

geral mede de 20 a 40m2. As coberturas utilizadas são geralmente as mais 

econômicas, por isso é muito comum o telhado em fibrocimento, alternativa que 

nos dias de calor duplica a temperatura interna dos imóveis e compromete o 

conforto térmico dessas habitações. Chama a atenção também as constantes 

“gambiarras” ou “gatos”, como são denominados na gíria popular, as ligações 

clandestinas de energia elétrica, provocando incêndios, e no caso do 

abastecimento irregular de água, propiciando contaminação.  

De acordo com o critério de classificação do IBGE e do CEM, diferenciados na 

tabela 4, constata-se que o IBGE classificou como subnormais setores 

localizados quase que exclusivamente na Zona Noroeste do município, onde 

predominam as situações de palafita, ocupações irregulares maiores e 

adensadas. Os dados pesquisados pelo CEM (2007) comprovam a existência 

de setores precários no município de Santos, conforme a tabela 4, em outras 
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regiões, com destaque para o centro da cidade, ou seja, as situações de 

cortiços. 

O IBGE, no Censo Demográfico 2000, levantou a existência de 2.590 famílias 

moradoras em cômodos em toda a área insular do município. O IBGE define 

como cômodos os “domicílios particulares compostos por um ou mais 

aposentos localizados em casa de cômodo, cortiço, cabeça-de-porco, etc". A 

Fundação João Pinheiro considera essas situações como déficit quantitativo, 

ou seja, que demanda a provisão de nova unidade habitacional (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2006). As habitações em cortiços se concentram nos bairros 

do Centro, Vila Nova e Paquetá, em antigos casarões, com seus porões 

divididos por madeirites, abrigam incompatível número de famílias com as 

dimensões do espaço, onde executam as tarefas domésticas de estar, cozinhar 

e dormir, em ambientes caracterizados pela falta de aberturas para a ventilação 

e luz solar; a precariedade das ligações de água e energia elétrica; sem 

condições mínimas de habitabilidade – com um único banheiro para 20 

famílias, por vezes, e áreas coletivas para a limpeza das roupas. 

Quanto à situação dos loteamentos, segundo dados da Prefeitura Municipal, há 

aproximadamente 30.000 pessoas em condições irregulares e clandestinas de 

ocupação de solo, cuja regularização fundiária está pendente. A 

autoconstrução sem assistência técnica e respeito à legislação urbana vigente 

coloca a população de baixa renda, que recorre a esse modelo de solução para 

a sua carência habitacional, em risco. 

Outro aspecto a considerar é que o município de Santos concentra uma 

parcela de sua população em áreas passíveis de desabamento – 17 áreas no 

total com aproximadamente 9.000 pessoas. Segundo a Defesa Civil, não foram 

registrados acidentes nos últimos dois anos. Esse tipo de ocupação requer 

medidas de prevenção na administração municipal para orientação da 

comunidade, em função do risco real eminente. Segundo dados municipais, as 

Zonas de Preservação Permanente (ZPP), ou Áreas de Preservação 

Permanente, concentram cerca de 1.000 pessoas e se constituem num desafio 

para técnicos e administração local, por se tratarem de ocupações já 

consolidadas que contribuem para a degradação ambiental. 

Constata-se que grande parte dos aglomerados precários identificados pelo 

IBGE e CEM/CEBRAP, nas tabelas 4 e 5, em Santos, incluindo muitas outras 
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áreas não identificadas por estas instituições, sobretudo na região dos morros 

foram demarcadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).  

Os registros históricos da Cohab-st, empresa executora da Política 

Habitacional, apontam que a versão aprovada da lei das Zonas Especiais de 

Interesse Social teve um longo processo de discussão com a participação dos 

movimentos pró moradia, os moradores das áreas apontadas como ZEIS 1 

(referente as áreas de favelas) e ZEIS 3 (referente aos cortiços) e os agentes 

formais da produção imobiliária, para passar depois, ao âmbito dos diversos 

Conselhos Municipais e, numa terceira etapa, a realização de audiência 

pública. O projeto de lei foi aprovado em 04 de maio de 1992, antecedendo o 

Estatuto das Cidades, após tramitação e discussão no Legislativo Municipal 

durante 11 meses, de acordo com documentos oficiais de arquivo público.   

Com a participação popular por meio das Conferencias Municipais de 

Habitação, realizadas entre 1993 e 1995, promovidas pelo município, temas 

relevantes são discutidos e aprovados para a elaboração de diretrizes da 

política habitacional e de desenvolvimento urbano. A primeira conferencia 

definiu as áreas de ZEIS e montou-se um cadastro de famílias e movimentos 

por moradia, que se organizaram para as discussões sobre as prioridades e os 

projetos das áreas. A discussão com as comunidades se realiza nestes fóruns, 

através de pré-conferências em diferentes bairros do município, onde se 

elegem representantes das áreas, os delegados, que debatem na conferência 

municipal. 

Esse fenômeno de mobilização e participação da comunidade organizada foi 

responsável pela construção de uma política municipal de habitação, que se 

consolidou através do Conselho Municipal de Habitação (CMH) e se sustenta a 

partir dos investimentos feitos através do Fundo de Incentivo à Construção de 

Habitação Popular (Fincohap). Assim cabe situar três instrumentos, conforme 

dados do diagnóstico sobre a capacidade institucional do Município de Santos 

no seu setor urbano/ habitacional, elaborado pela Cohab-st, empresa executora 

desta política habitacional: 

 O Conselho Municipal de Habitação (CMH) é uma instância de discussão 

quanto à Política Municipal de Habitação muito relevante, instituído pela Lei nº 

817/91, e tem por objetivo aprovar, supervisionar, gerar normas e diretrizes 

para a aplicação nos programas habitacionais da cidade. O CMH se reúne 
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mensalmente numa composição tripartite – representantes do governo 

municipal, dos segmentos populares e da sociedade civil, cuja participação 

garante o debate democrático das questões habitacionais e das prioridades de 

investimento. 

 O Fundo Incentivo à Construção de Habitação Popular (Fincohap) foi criado 

através da Lei n° 810/91 e recebe nova disciplina com a Lei 1519/96; enquanto 

um fundo rotativo, ou seja, canaliza recursos, financia projetos, e recebe as 

prestações dos beneficiários finais – aqueles que já foram contemplados pelo 

Programa Municipal de Habitação. Nesse fluxo o montante que retorna, em 

forma de prestações, é utilizado para o financiamento de novos projetos. A 

administração municipal gerencia o Fincohap com a intenção de suprir falhas 

de investimento das esferas estadual e federal para habitação de interesse 

social. Contudo, diante da premência de outras políticas públicas, o fôlego 

financeiro para habitação é inferior às necessidades apresentadas pelos 

santistas. 

 A legislação urbanística para o incremento da produção de habitações de 

interesse social, bem como a regularização fundiária de assentamentos de 

baixa renda, nos termos das inovações introduzidas pela alteração da Lei 

Federal 6766/79, insere áreas gravadas como Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), Lei Complementar 53/92, no Zoneamento da área insular do 

município.  

As Conferências Municipais de Habitação são o fórum de discussão da política 

habitacional, a cada 02 anos, quando poder público e população definem as 

prioridades para atuação. 

Ainda que possua os instrumentos para a implementação da política 

habitacional, o município de Santos não concluiu Plano Habitacional de 

Interesse Social, efetivamente regulamentado, tendo firmado compromisso 

junto ao Ministério das Cidades, através do Subprograma de D.I. 

Desenvolvimento Institucional, do Programa Habitar Brasil BID (HBB), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, em processo de elaboração.  

A Política Nacional de Habitação vigente determinou a obrigatoriedade de 

instituição de Conselho e Fundo em todos os municípios até 2008 (BRASIL, 

2004). 
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A criação da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) permite a 

elaboração de um Plano Metropolitano tendo em vista a racionalização das 

ações governamentais através da articulação das diretrizes e políticas e a 

compatibilização de planos existentes dos vários níveis de governo 

considerando as prioridades dos segmentos da população no desenvolvimento 

social e econômico da região.  

Tabela 6: Situação do sistema de HIS da Baixada Santista – dez/2006 
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O mapeamento na tabela 6 clarifica os instrumentos da política habitacional na 

Baixada Santista e, nos demonstra que a Lei de ZEIS foi implantada nos 

municípios desta região através de lei específica, ou inserida no Plano Diretor. 

Santos foi a primeira cidade a regulamentá-la, em 1992. O Fundo Municipal de 

Habitação aparece em seis municípios e a participação popular através do 

Conselho se dá em Santos, e, com a população organizada em Guarujá, Praia 

Grande e Peruíbe. Bertioga não considera a organização da Sociedade Civil 

paritária à representatividade institucional, e em São Vicente, a participação é 

somente, institucional.  

A atuação do Conselho Metropolitano da Baixada Santista e sua respectiva 

Agência Metropolitana (AGEM), importantes veículos na articulação e gestão 

dos serviços de interesse comum em áreas conurbadas, possibilitam o uso 

mais eficiente dos recursos disponíveis, públicos e privados, na medida em que 

promovam e consolidem as relações de conectividade e complementaridade 

entre as políticas setoriais. Considerando a experiência no âmbito municipal, 

esquematizada na tabela 6, estes organismos constituem estrutura básica para 

a gestão democrática, definindo o arranjo institucional neste nível de governo, 

com a participação da população, através de comissões e associações 

representativas dos vários segmentos na comunidade e a cooperação entre os 

governos. Para a permanência dessas experiências frente às mudanças de 

governos, surgem também, parcerias com entidades da sociedade civil, 

cartórios de registro de imóveis, Poder Judiciário e Ministério Público; como 

forma de obtenção de maior eficiência, agilidade e continuidade do plano 

habitacional.  

 

3.2 O PLANO DIRETOR MUNICIPAL E AS DIRETRIZES DAS ZEIS  

 

A leitura do texto constitucional indica que a lei mais relevante do ponto de 

vista prático que deve versar sobre a organização das cidades é o Plano 

Diretor, que dando conteúdo à função social, deve formar documento único, 

compacto, ou seja, considerar todas as formas de ocupação e uso do solo 

numa estrutura una, “que deve ser concebida por inteiro e reformada por 

inteiro” (SALLES, 2006). Essa preocupação constitucional se justifica ante a 

necessidade de existirem regras estáveis e seguras para a organização das 
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cidades, longe dos atrativos especulativos, que potencialmente podem gerar 

efeitos nefastos e corrupção.  

As ZEIS em Santos são citadas no Plano Diretor e, definidas em Lei 

Complementar anterior a ele, podendo abranger outras áreas de interesse da 

Política Habitacional. Os Planos Urbanísticos aprovados em cada ZEIS são 

tratados através de decretos específicos.  

A Política Urbana constante no Plano Diretor tem como propósito organizar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais, envolvendo: a definição do 

zoneamento, com a fixação da potencialidade construtiva de cada região; 

previsão das áreas a serem desapropriadas para vias de acesso, edifícios 

públicos, regularização fundiária; delimitação de áreas de mananciais, de 

preservação ambiental e outros. Suas diretrizes se encontram no Estatuto da 

Cidade, que em atenção às peculiaridades da cidade, deve empregar os 

mecanismos e instrumentos mais adequados para o intento (SALLES, 2006). 

No município de Santos, o Plano Diretor foi regulamentado pela Lei 311/98 e 

possui os seguintes princípios no art. 1º: “a melhoria da qualidade de vida da 

população e o pleno desenvolvimento das funções social e econômica do 

Município, conforme determina a Lei Orgânica.” 

Segundo a Constituição Federal de 1988, o direito à Cidade para todos, 

compreende o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao 

lazer. É objetivo da política de habitação do município assegurar o direito à 

moradia digna como direito social, conforme definido no art. 6º da Constituição 

da República, parágrafo único:  

Entende-se por moradia digna aquela que dispõe de instalações sanitárias adequadas, 
que garanta as condições de habitabilidade, e que seja atendida por serviços públicos 
essenciais, entre eles: água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, 
pavimentação e transporte coletivo, com acesso aos equipamentos sociais básicos 
(BRASIL, 1988).  
 

No art. 4º, são apresentados os objetivos gerais do Plano Diretor, que alterados 

pela Lei 560/05, constituem bases para a elaboração de políticas urbanas: 

I – assegurar o desenvolvimento econômico e social do Município e a preservação do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, observando os planos nacionais, regionais, 
estaduais e metropolitanos, visando a melhoria da qualidade de vida e o bem estar da 
coletividade, especialmente nas áreas com baixos índices de desenvolvimento 
econômico e social; 
II – fortalecer a posição do Município como pólo da Região Metropolitana da Baixada 
Santista; 
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III – adequar e promover a compatibilização do processo de planejamento ambiental e 
normatização do território do Município aos planos e projetos regionais; 
IV – instituir e diversificar as formas de parcerias entre o Poder Público Federal, 
Estadual, Municipal, iniciativa privada e entidades civis na elaboração e execução dos 
projetos de interesse público que dinamizem o setor produtivo; 
V – promover a integração dos sistemas municipais de circulação e transporte regional; 
VI – estabelecer as normas gerais de proteção, recuperação e uso do solo no território 
do Município visando a redução dos impactos negativos ambientais e sociais; 
VII – instituir os incentivos fiscais que estimulem o ordenamento do uso e ocupação do 
solo, promovendo de forma integrada o equilíbrio econômico, social e ambiental; 
VIII – estabelecer os mecanismos de compensação ambiental para as atividades que 
importem em desmatamento ou alteração dos ecossistemas originais. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTOS, 1998). 
 

Os instrumentos adequados para a efetiva implantação da política de 

desenvolvimento no Município, no art. 11º, são: 

I - as diretrizes definidas neste Plano Diretor; 
II - os Planos de Ação Integrada; 
III - o Sistema de Planejamento; 
IV - as normas disciplinadoras previstas em leis especiais (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTOS, 1998). 
 

A elaboração das ZEIS em Santos se integra com as diretrizes habitacionais 

constantes no Plano Diretor em seu art. 17º, ou seja: 

I - delimitação de áreas de atendimento e incentivo à produção de empreendimentos 
habitacionais; 
II - dar prioridade de acesso à terra e à moradia para população de baixa renda, 
mediante o barateamento da produção de novas unidades, a regularização fundiária e 
urbanística de assentamentos precários; 
III – prover recursos financeiros, institucionais, técnicos e administrativos para 
investimentos em habitações de interesse social, diretamente pelo Poder Público, ou por 
meio de parcerias com entidades técnicas e comunitárias sem fins lucrativos, inclusive 
promovendo sua captação em fontes privadas e governamentais, fora do Município;  
IV - adotar instrumentos de política urbana para aumentar a oferta de terra para 
habitações de interesse social; 
V - incentivar a participação da iniciativa privada na produção de habitações de interesse 
social; 
VI - atender, através de programas de interesse social e de subsídios específicos, a 
população situada em áreas de risco e favelas; 
VII - estabelecer padrões especiais de uso e ocupação do solo que possibilitem 
regularização jurídica e urbanística de assentamentos populares, permitindo a fixação da 
população de baixa renda (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1998, grifo nosso). 
 

A questão da moradia é da responsabilidade da nação em seu conjunto, 

transcendendo a competência exclusiva do Estado, à medida da sua 

intervenção na aplicação de políticas habitacionais em ações conjuntas com as 

coletividades locais. Com a descentralização política prevista no Estatuto das 

Cidades, os municípios empobrecidos precisam gerar recursos para a 

implementação de sua política. O Plano Diretor abre a possibilidade de 

parcerias com a iniciativa privada na elaboração de Planos de Ação, 
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instrumentos econômicos e fóruns participativos. A ineficácia dos sistemas 

hierárquicos centralizadores na gestão pública vem apontando para a 

administração do trabalho onde o Estado permanece como o guardião de uma 

solução de síntese entre os pontos de vista, os interesses e pilota diversos 

protagonistas ou prestadores de serviços que adotam lógicas diferentes da 

função pública tradicional: o trabalho voluntário, o setor privado lucrativo, etc..  

Os objetivos e diretrizes constantes no Plano Diretor convergem para as 

afirmações dos estudiosos, que, todas as cidades, apesar de suas diferenças 

culturais, históricas ou geográficas, são dirigidas por uma lógica sócio-

econômica, política e urbana. Não há conceitos generalizados ou listas 

predefinidas para a medição da qualidade de vida, pois este material resulta de 

políticas locais, segundo Kamp et al (2003). 

O modelo da cidade ideal, a imagem de como o ambiente urbano deveria ser 

construído se contrapõe a cidade real, construída socialmente. Para Lynch, 

(1960), os modelos da forma urbana devem levar em conta tanto a criação 

como o processo de gestão. Aponta ainda, o paradoxo entre a cidade como um 

processo em transformação e as normas que a tratam como uma forma 

acabada. Como exemplo prático, a ocupação ilegal de terras, para o usufruto 

das vantagens da localização, que se denomina cidade ilegal, (MARICATO, 

1986), informalmente consentida pelo Estado, provoca o isolamento destes 

moradores em guetos e a formação de sociedade alternativa, com formas 

arcaicas de produção do espaço, autoconstrução e auto-gestão, com regras e 

estatutos próprios e procedimentos impostos pela violência. Com a afirmação 

de Pedro Demo, apud Maricato, 1996, “Ser pobre não é apenas não ter, mas, 

sobretudo ser impedido de ter, o que aponta muito mais para uma questão de 

ser do que de ter”, a autora justifica a co-participação do Estado, na 

preservação dos terrenos privados para o mercado formal e a falta de 

investimentos para a habitação popular. 

O Sistema Urbano, segundo Castells (1983), abrange três elementos: o 

consumo, através do processo de reprodução da força de trabalho que 

considera a Habitação e sua infra-estrutura; o simbólico, de significação do 

espaço, e a gestão, ou a regulação das relações entre produção, consumo e 

circulação, em função das leis estruturais da formação social. As atividades 

formam nos espaços urbanos, os usos do solo (ZMITROWICS, ANGELIS, 
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1997) interligados através de complexos sistemas de vias, cabos, dutos e 

canais. 

Há uma dimensão de morfologia urbana presente em áreas de ZEIS em 

decorrência da demarcação de uso habitacional de natureza social nos 

terrenos localizados em áreas servidas de excelente infraestrutura e a 

possibilidade de adoção de parâmetros urbanísticos próprios para habitação 

popular. Seu foco sócio-cultural e político-econômico abrange a intervenção na 

terra urbana a partir de novo arranjo institucional, com a participação ativa da 

sociedade civil, no controle da gestão do empreendimento e dos recursos 

financeiros. O espaço político restitui o seu valor de uso: recursos, situações 

espaciais, estratégias (LÈFEBVRE,1986). 

Segundo Repetti e Desthieux (2005), o desenho dos indicadores deve 

relacionar-se com diferentes escalas de desenho. Adotam uma metodologia de 

pesquisa denominada RIM – Relational Indicatorset Model, Modelo de Sistema 

de Indicadores Relacionais, que contempla o arranjo de um sistema de 

indicadores para a avaliação da sustentabilidade e desenvolvimento urbano, 

dentro de seus componentes: economia, qualidade de vida, meio ambiente e 

governança. Propõem uma hierarquização e organização temática destes 

indicadores nas questões de demografia, infra-estrutura e serviços públicos, 

economia e usos, bem estar social, meio ambiente, etc., em diferentes níveis 

estabelecidos dentro das dimensões estratégica, espacial e funcional-

agregada, conforme figuras 2, 3, e 4 elucidativas. O planejamento territorial 

apresenta assim diferentes níveis de dimensão: 

 

Figura 2: Níveis de Dimensão espacial (REPETTI e DESTHIEUX, 2005) 
 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 3: Níveis de Dimensão estratégica (REPETTI e DESTHIEUX, 2005) 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 4: Níveis de Dimensão Funcional-agregada (REPETTI e DESTHIEUX, 2005) 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As diretrizes do processo projetivo convergem para a ampla definição de 

qualidade do desenho urbano orientada à sua viabilidade espacial, funcional e 

social. O objetivo do sistema de indicadores é a avaliação da sustentabilidade e 

desenvolvimento harmonioso das cidades. Com esta leitura, um indicador para 

a medição da sustentabilidade não é utilizado apenas, pelas suas qualidades 

intrínsecas, mas por sua localização e relação com outros indicadores do 

sistema, dentro deste processo de transformação que ocorre nas dimensões 

estratégica, funcional ou espacial, e dos seus usuários, a partir do individual 

para o global (SILVA, 2006, 18). Para Silva, o desenvolvimento sustentável é o 

processo político, participativo que integra a sustentabilidade econômica, 

ambiental, espacial, social e cultural, sejam elas coletivas ou individuais, tendo 

em vista o alcance e a manutenção da qualidade de vida. 

A partir dessa definição preliminar, a Lei Complementar 53/92, ou seja a lei que 

instituiu as ZEIS, apresenta em seu escopo, um conjunto de instrumentos 

facilitadores para a execução de Política Municipal de Habitação, as quais 

propomos a sua classificação nos seguintes grupos temáticos:  

I. Instrumentos para o acesso espacial: adequação dos parâmetros 

urbanísticos e construtivos para HIS; 

II. Instrumentos para o acesso sócio-político: gestão democrática com a 

definição da estrutura institucional e sua capacidade de atuação frente à 

participação da sociedade civil organizada;  

III.  Instrumentos para o acesso econômico: à propriedade, terra-localização e 

as formas de operacionalização dos recursos financeiros. 

Em dezessete anos de atividade, o compromisso em viabilizar habitações de 

interesse social das gestões municipais subseqüentes a criação da Lei de ZEIS 

se reflete nos seus atos normativos, nas alterações dos dispositivos legais, na 

ampliação das áreas, delimitações e providências afins. A apreciação das leis 

modificativas subseqüentes a Lei Complementar 53/92, na tabela 7, com base 

INDICE 
SETORIAL 

INDICE 
TOTAL 

INDICADORES 
BÁSICOS 
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na divisão conceitual dos objetivos implícitos na Lei de ZEIS, elucidados acima, 

possibilita ampliar e subsidiar a análise direcionando-a também na perspectiva 

da gestão, aqui, denominada acesso sócio-político.  

Tabela 7: Leis subseqüentes a Lei 53/92 e respectivas alterações 
 

Lei 
Comple
mentar  

Tipos de Alterações na Lei Complementar 53/92 

Acesso 
espacial 

Acesso socio-político Acesso econômico 

111/93  Trâmite e competências para 
novas ZEIS; Comul; 
.Comzeis: Trâmite para 
aprovação Planos 
Urbanísticos 

novas ZEIS 1 e 2 em Anexo 
ZEIS Santa Casa 

115/94   republicação da planta 

147/94   desafetou áreas de bens 
públicos, revogou e alterou o 
traçado em parte do Plano 
Viário do bairro do Estuário 
 

154/95 Residências 
multifamiliares 
em 
condomínios/ 
vagas para 
autos,  
Quadros I e II 

Diretrizes de projeto – 
validade 1 ano. 

delimitação da ZEIS 1 – 
Alemoa;  
nova ZEIS 2 - Rádio Clube; 
Cooperativas e Associações 
habitacionais - diretrizes. 

194/95  Regras Comul/ ZEIS  

208/96   altera delimitação e a 
classificação Torquato Dias e 
V.Progresso 
mapa anexo 

215/96   altera delimitação Areia 
Branca e a classificação 
Lomba da Penha ZEIS1 
mapa anexo 

228/96 Residências 
multifamiliares: 
5 pavimentos, 
Pé-direito 
minimo, isenção 
de deposito de 
lixo e central de 
gás 

Nota 1*  

231/96   nova ZEIS 1 Jardim São 
Manoel 

233/96   nova ZEIS 2 Bananal da 
Caneleira 

325/98   Anexo I – Planta substituição 
retirada ZEIS2 Francisco Di 
Domênico 

397/00   nova ZEIS 2 Pantanal 

398/00 Residências 
multifamiliares- 
afastamentos e 
proporção de 
vagas para 
autos 
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Lei 
Comple
mentar  

Tipos de Alterações na Lei Complementar 53/92 

Acesso 
espacial 

Acesso socio-político Acesso econômico 

427/01 ZEIS 2 
=maiores que 
500m² 

 Anexo I – planta – Jd S. 
Manoel - nova ZEIS 2 

457/02   Anexo I – planta  
novas ZEIS: Santa Maria, 
Flamínio Levy, Torquato Dias 

   (divisão e classificação), Santa 
Casa (aumento área e ZEIS1); 
decreto para as descrições de 
áreas 

479/03 Nota 2*   

558/05   Anexo 1- planta Novas áreas 

591/06   delimitação ZEIS1- Pantanal 

646/08   Anexo 1- planta Novas áreas 

Nota 1*: A republicação de Lei Complementar nº 53, de 15 de maio de 1992, em cumprimento 
ao art. 2º da Lei Complementar nº 228, de 13 de agosto de 1996 – atualizada até 06 de 
setembro de 1996 (*) – com os respectivos quadros e mapa, contempla todas as alterações 
introduzidas pelas leis complementares acima referidas. 
(*) Publicada no “ D. O Urgente”, em 18 de setembro de 1996.  
Nota 2*: A Lei 479/03 promove inúmeras alterações nos parâmetros urbanísticos, cuja análise 
referente à configuração urbana, apresenta-se melhor justificada no capítulo 4.  
Nota 3*: As cores da tabela ilustram três períodos do governo municipal: de 1993 a 1996- 
prefeito David Capistrano; 1997 a 2000 e 2001 a 2004- prefeito Beto Mansur; 2005 a 2008 e 
2009 até presente data – prefeito João Paulo Tavares Papa. 
Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, https://www.egov.santos.sp.gov.br/legis/) 
 

As propostas de alterações dos dispositivos da Lei Complementar 53/92 de 

ZEIS, até a última versão, aprovada em dezembro de 2008, e denominada Lei 

Complementar 646, realizaram-se devido ao seu caráter mais estável do que a 

Lei ordinária, de acordo com os argumentos descritos no inicio do capitulo por 

Salles (2006).  

A divisão da tabela 7, em acesso espacial, acesso sócio-político e acesso 

econômico permite delinear os propósitos das ações governamentais, e 

constatar somente no primeiro e terceiro período posterior ao processo de 

concepção da lei, a presença de medidas para a adequação da gestão local 

vinculada a participação popular por meio das Comuls. A tabela 7 demonstra 

que do período de 1993, posterior a criação da lei, ao ano de 1996, o município 

aumentou o nº de ZEIS em cinco, e atualizou a legislação para possibilitar, por 

exemplo, a verticalização das construções, com a instituição de lotes 

condominiais, hipótese não prevista na Lei Complementar 53/92. Tanto as 

alterações da lei expostas na tabela 7 quanto a pesquisa a documentos oficiais 

de arquivo público, como atas de reuniões, comprovam que este foi um período 

https://www.egov.santos.sp.gov.br/legis/
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de intensa ação da Comzeis, com a constituição de subgrupos tanto para a 

formulação de parâmetros atualizados, como para a análise e expedição de 

diretrizes, incentivos facilitadores aos empreendimentos.  

O período de governo subsequente, iniciado em 2000, estabeleceu a proporção 

de vagas para automóveis e afastamentos entre edifícios e a criação de duas 

ZEIS 2. Conforme dados da Cohab-st, empresa executora da política 

habitacional no município, a produção habitacional decaiu neste período e a 

alteração ocorrida possibilitou a adequação dos parâmetros para aprovação de 

um conjunto habitacional em condomínio, a ser apresentado no estudo de caso 

desta pesquisa. Com a reeleição no Executivo municipal, de 2001 a 2004, a Lei 

de ZEIS, foi revista nos seus aspectos morfológicos, com o aumento de 

restrições, controle do uso do solo e ampliação de áreas circunvizinhas a 

ZEIS1 para possibilitar o reassentamento das famílias. 

 

3.2.1 Instrumentos sócio-políticos das ZEIS 

 

No seu art. 1º, parágrafo único, a Lei Complementar 53/92 adota as seguintes 

definições, para a caracterização da demanda: 

I – População de baixa renda: famílias com renda familiar mensal de até 12 (doze) 
salários mínimos; 
II – Habitações de interesse social: aquelas destinadas à população de baixa renda, em 
condições de habitabilidade precária, que não possua outro imóvel, com área privativa 
máxima em conformidade com o disposto na presente Lei Complementar. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1992). 
 

O art. 3º reforça esta caracterização da demanda. A definição de família de 

baixa renda não considera o critério de renda mensal familiar de até cinco 

salários mínimos, estabelecido pela PNH, para os que residam em qualquer 

dos municípios brasileiros (BRASIL, 2007).  

A Lei Federal 11.481/07 que prevê medidas para a regularização fundiária de 

interesse social em imóveis da União, no art. 8º altera os art. 1º e 2º do 

Decreto-Lei nº 1.876, de 15 de julho de 1981, que passam a vigorar com a 

seguinte redação:  

"Art. 1º Ficam isentas do pagamento de foros, taxas de ocupação e laudêmios, 
referentes a imóveis de propriedade da União, as pessoas consideradas carentes ou de 
baixa renda cuja situação econômica não lhes permita pagar esses encargos sem 
prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
§ 1º A situação de carência ou baixa renda será comprovada a cada 4 (quatro) anos, na 
forma disciplinada pelo órgão competente, devendo ser suspensa a isenção sempre que 
verificada a alteração da situação econômica do ocupante ou foreiro.  
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§ 2º Considera-se carente ou de baixa renda para fins da isenção disposta neste artigo o 
responsável por imóvel cuja renda familiar mensal for igual ou inferior ao valor 
correspondente a 5 (cinco) salários mínimos (BRASIL,2007).  

 

Como definição alterada na Lei Complementar 591/06, no art. 2º, as Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS - são determinadas porções de território 

com destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo, 

destinadas à regularização fundiária e urbanística, produção e manutenção de 

habitação de interesse social. 

Figura 5: Mapa das ZEIS 

 

Fonte Lei Complementar 53/92 e 591/06 

 

Na demarcação destas áreas, o município reconhece legalmente a existência 

destes assentamentos subnormais e indica áreas livres adequadas a habitação 

popular, identificando em seu art. 2º, três tipos de ZEIS, conforme a tipologia 

predominante, ilustradas na figura 5: 

I – Zonas Especiais de Interesse Social 1 – ZEIS – 1, áreas públicas ou privadas 
ocupadas espontaneamente, parcelamentos ou loteamentos irregulares e/ou 
clandestinos, incluindo casos de aluguel de chão, habitados por população de baixa 
renda familiar, destinados exclusivamente à regularização jurídica da posse, à 
legalização do parcelamento do solo e sua integração à estrutura urbana e à legalização 
das edificações salubres por meio de projeto que preveja obrigatoriamente o 
atendimento da população registrada no cadastro físico e social da respectiva ZEIS 
existente no órgão de planejamento ou de habitação da Prefeitura, podendo ocorrer os 
seguintes casos: 
a) regularização urbanística de áreas ocupadas por população de baixa renda, sempre 
que possível com o aproveitamento das edificações existentes; 
b) novas edificações em áreas parceladas de fato, para a fixação da população de baixa 
renda, com remanejamento para novas unidades habitacionais preferencialmente na 
mesma ZEIS-1; 
c) novas edificações implantadas através de Plano Urbanístico, com parcelamento do 
solo, para a fixação de população de baixa renda, com remanejamento para novas 
unidades habitacionais preferencialmente na mesma ZEIS-1. 
II – Zonas Especiais de Interesse Social 2 – ZEIS-2 – terrenos não edificados, sub-
utilizados, ou não utilizados que, por sua localização e características, sejam destinados 
exclusivamente à implantação de programas habitacionais de interesse social, podendo 
ocorrer os seguintes casos: 
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a) edificações habitacionais de interesse social, implantadas em sistema viário e 
loteamentos existentes; 
b) edificações habitacionais de interesse social, cuja implantação seja condicionada à 
aprovação de Plano Urbanístico, com parcelamento do solo. 
III – Zonas Especiais de Interesse Social 3 – ZEIS-3 - áreas com concentração de 
habitação coletiva precária de aluguel (cortiços), nas quais serão desenvolvidos 
programas e projetos habitacionais destinados obrigatoriamente ao atendimento da 
população de baixa renda familiar moradora da área conforme cadastro existente no 
órgão de planejamento ou de habitação da Prefeitura, podendo ocorrer os seguintes 
casos: 
a) melhoria de condições de habitabilidade em cortiços existentes; 
b) remanejamento de moradores para novas unidades habitacionais, na mesma ZEIS-3; 
c) uso comercial e de serviços compatíveis com o uso residencial.  
LEI COMPLEMENTAR N.º 591 / 2006 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1992). 

 

Os art: 15º (ZEIS 1), 36º a 38º (ZEIS 2), 39º (ZEIS 3), 46º e 47º (EHIS) 

estabelecem a caracterização adequada dos planos urbanísticos à demanda 

populacional em cada tipo de ZEIS especificada. Com  o processo de exclusão 

urbana predominante,  o atendimento a grupos organizados, marginalizados 

quanto ao acesso à moradia, é condição fundamental para reverter o quadro de 

pobreza. 

A participação popular através de comissões e associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade no Conselho Municipal de Habitação, e 

nas Conferências Municipais de Habitação contribui para o controle direto de 

suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Na construção de uma 

estrutura institucional, criou-se a Comissão Municipal de Zonas Especiais de 

Interesse Social, Comzeis, no art. 5º, Parágrafo único, regulamentada por 

decreto específico, o Decreto 2042 /1983. Dentre as atribuições originais, desta 

Comissão, encontra-se no referido decreto: 

 O estabelecimento de prioridades e fluxos de trabalho junto aos órgãos 

responsáveis pela execução da política habitacional; 

 Análises e pareceres técnicos para subsidiar a aprovação dos Planos 

Urbanísticos; 

 Transferências de coeficiente de aproveitamento em ZEIS;  

 Projetos de leis para encaminhamento a Câmara Municipal referentes a 

novas delimitações de ZEIS; 

 Adequações necessárias à lei e;  

 Previsões orçamentárias anuais para as áreas. 

O decreto nº 3260 /1998, alterou as atribuições da Comzeis, remetendo a sua 

coordenação, anteriormente exercida pela Secretaria de Desenvolvimento 
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Urbano, Sedurb, órgão público, para a Cohab-st, Companhia de Habitação da 

Baixada Santista, empresa de economia mista, o que restringiu as suas 

atribuições ao enquadramento do projeto ao seu real interesse social, e a uma 

análise prévia pelos órgãos competentes dos impactos que o projeto possa 

causar no ambiente.  As vantagens apresentadas pela análise e pareceres 

conclusivos dos projetos em ZEIS a cargo de Comissão Especial, com 

competência deliberativa ratificada por lei municipal, ficam evidentes na 

agilidade dos trâmites administrativos de aprovação bem como na adoção de 

postura flexível frente às especificidades dos assentamentos subnormais.  

O art. 22º da lei de uso e ocupação do solo urbano (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTOS, 1998), admite o parcelamento do solo integrado à construção 

das edificações, concomitantemente às obras de urbanização: 

Art. 22º - Os lotes resultantes de todo e qualquer plano de urbanização de terrenos só 
poderão receber edificações depois de executados os serviços e obras correspondentes 
ao plano em causa. 
Parágrafo único - Excetuam-se das prescrições do presente artigo os lotes resultantes de 
urbanização de terrenos para empreendimentos de interesse social, os quais poderão 
receber edificações do tipo de moradias econômicas, após a conclusão dos serviços e 
obras de terraplenagem e de colocação de guias e sarjetas e desde que a rua 
considerada tenha acesso a logradouro público, diretamente ou por intermédio de outra 
rua do mesmo terreno. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1998, grifo nosso). 
 

Entende-se que a aprovação simultânea no Plano Urbanístico, do 

parcelamento do solo e da implantação das unidades habitacionais facilita o 

processo de reassentamento das famílias o que, não é admitido nas áreas de 

ZEIS, nos termos da legislação. A exceção atribuída no parágrafo único aceita 

a rua interna do plano urbanístico como acesso ao empreendimento, antes 

mesmo da sua oficialização. 

O PL 3057 que propõe alterações na Lei 6766/79, em trâmite, em seu Art. 4º, 

define as modalidades para parcelamento do solo para fins urbanos, ou seja, 

loteamento, desmembramento ou condomínio urbanístico, admitindo-se a 

utilização, no seu parágrafo 1º, de forma simultânea ou consecutiva, de mais 

de uma modalidade de parcelamento, no mesmo imóvel ou em parte dele. A 

tendência atual nas revisões legislativas emergem para a facilitação das ações 

governamentais e a maior autonomia dos municípios para cujo mister, deverão 

ser devidamente instrumentalizados pelos estados e pelas concessionárias, 

reduzindo-se a burocracia e o tutela. Aos estados e às concessionárias deve 
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apenas incumbir a fiscalização do cumprimento das suas normas pelos 

municípios. 

Estes e outros procedimentos que avançam os limites da interpretação 

legalista-conservadora por parte de técnicos desabituados ao trato com HIS, 

conforme relatado por Denaldi, 2003, na experiência do município de Santo 

André, podem ser minimizados nas comissões específicas para aprovação de 

projetos HIS. 

O Decreto 3886 /2002, posterior ao anterior, alterou a composição da Comzeis 

adequando as Secretarias e departamentos conforme a Lei Orgânica. 

O processo de racionalização institucional progrediu de modo a acomodar tanto 

as entidades descentralizadas quanto as intersetoriais, nos quais têm 

representantes dos diferentes órgãos do governo e do setor privado. 

Entretanto, o grau de integração entre os vários órgãos governamentais ainda 

é muito baixo.  

As capacidades de fiscalização e monitoramento sistemático de que dispõem 

os órgãos, encontram-se abaixo das metas, normas e instrumentos 

estabelecidos, como também, da retroalimentação dos inventários, bases de 

dados, para a efetiva aplicação de indicadores confiáveis. O Sistema de 

Informações Georeferenciadas (SIG) demonstra ser uma poderosa ferramenta 

que permite a inserção de dados, cruzamento e simulações e alcançam a 

transdisciplinaridade. Segundo Alfonsin (2006), a regularização fundiária é uma 

totalidade pluridimensional onde arquitetos, advogados, sociólogos, assistentes 

sociais, economistas e geógrafos constroem a capacidade de dialogar sobre 

um mesmo objeto de intervenção, rompendo com a fragmentação que vê a 

regularização jurídica separada da regularização urbanística e da regularização 

registrária. O sucesso do trabalho implica na construção de uma identidade do 

grupo intersetorial e interdisciplinar, tornando-se uma equipe disposta a discutir 

conceitos, posturas, ações e estratégias, definindo uma linguagem comum. 

A gestão participativa com a criação das Comissões de Urbanização e 

Legalização da posse da terra (Comuls), representativa da respectiva ZEIS 1 e 

fiscalizadora da elaboração e execução do Plano Urbanístico específico estão 

definidas nos art. 22º a 26º e art. 20º, parágrafo 3º. 
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A Comissão Municipal de Urbanização e Legalização – Comul tem por 

incumbência conforme art. 23º da Lei complementar n° 53 de 15 de Maio de 

1992:  

I – Acompanhar e fiscalizar a elaboração e implantação do Plano de Urbanização e 
Regularização Jurídica da respectiva Zona Especial de Interesse Social 1 – ZEIS 1; 
II – Intermediar assuntos de interesse da respectiva Zona Especial de Interesse Social 1 
– ZEIS 1, junto aos órgãos da Administração Pública; 
III – Elaborar a lista das famílias a serem removidas para lotes ou casas constantes de 
projeto específico, obedecendo a critérios de prioridades estabelecidos entre a Prefeitura 
e a comunidade; 
IV – Dirimir os casos conflitantes; 
V – Dirimir questões não contempladas nesta lei complementar, assim como dúvidas 
resultantes de sua aplicação no que diz respeito ao projeto específico; 
VI – Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados a projetos e obras na 
respectiva Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 1; 
VII – Emitir parecer prévio sobre concessões de Direito Real de Uso; 
VIII – Acompanhar permanentemente a gestão da respectiva Zona Especial de Interesse 
Social 1 – ZEIS 1, através de relatório anual sobre a situação da ocupação e das 
concessões de Direito Real de Uso efetuadas. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 
1992). 
 

A Lei de ZEIS induz o arranjo institucional, ao regulamentar a formação de 

comissões populares, as Comuls em ZEIS 1, porém se ausenta na organização 

comunitária da demanda em ZEIS 2, cuja organização fica a critério do 

empreendedor. Fica a critério do governo eleito, a participação ativa da 

população no processo de aquisição da terra e no desenvolvimento das várias 

fases dos projetos urbanísticos e arquitetônicos, conforme constatamos na 

tabela 8, que analisa o processo de criação das Comuls. 

Por outro lado, a experiência de trabalhos acumulada pelos técnicos da Cohab-

st, indica a necessidade de capacitação das lideranças e das equipes 

envolvidas, e melhor arranjo da estrutura municipal, para a sustentabilidade na 

condução dos planos urbanísticos em ZEIS. As lideranças populares urbanas 

não estão imunes às possibilidades de exercício do autoritarismo ou do 

populismo. As próprias bases sociais representantes possuem acentuada 

tendência de proporem soluções autoritárias de construção dos projetos. 

A pesquisa bibliográfica (BONDUKI, 1998; CAMARGO et al, 1976; MARICATO, 

1996; MORAES, 2000) assinala que as experiências de participação popular a 

partir dos movimentos sociais, na década de 70, constituíram importante 

elemento de democratização do país, após o período militar. No município de 

Santos, a relação entre população organizada e Prefeitura remete à temática 

da articulação entre Movimentos Sociais e o Estado, seu papel e 

potencialidades na construção de políticas públicas que venham responder 
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algumas das demandas destes movimentos. O Conselho Municipal de 

Habitação possui grande atuação do segmento representativo dos movimentos 

populares. A discussão das reivindicações populares neste fórum próprio 

configurou-se em fator estimulante ao surgimento dos movimentos de luta por 

habitação, para o crescente avanço do ponto de vista da organização da 

cidade. Têm representação no Conselho Popular de Movimentos, COMEB- 

Conselho Municipal de Entidades de Bairro e Conselho Municipal de 

Habitação, três fóruns existentes no âmbito do Município que garantem a sua 

inserção nos processos decisórios no nível da Política Municipal de Habitação. 

Através do Conselho Municipal de Habitação, garantem a reserva de glebas 

vazias para determinados movimentos, com a regulamentação em lei 

específica, da proporção negociada entre seus integrantes às unidades 

habitacionais. 

Como a representatividade em ZEIS 2 não é definida na lei, depende também 

da organização da demanda dirigida para cada projeto. Segundo informações 

fornecidas pela presidente da Associação Comunitária Pró-Moradia Ilhéus da 

Baixada Santista constituída pelos membros deste Movimento, sra Odete 

Cunha dos Santos, estes se fizeram representar por uma comissão eleita por 

quatro anos, com divulgação no diário oficial do município. Mantêm reuniões 

semanais nas quais se discute os rumos do projeto, questões locais e da 

organização, exercendo o papel de síndica deste conjunto habitacional 

implantado em ZEIS 2. No caso específico, este avanço se detecta não só pela 

formalização da organização popular que normatiza as relações internas, como 

também pela participação ativa no processo de aquisição da terra, na 

formulação dos projetos urbanísticos e arquitetônicos, enfim, na própria 

definição de como e de que forma irão morar. 

A composição da Comul para as ZEIS 1, expressa no art. 24º, possui um 

representante da Cohab-st, três de secretarias municipais, das quais um da 

Assuntos Jurídicos (Sajur), quatro da comunidade, um da Câmara Municipal e 

um da OAB. É no seu caráter de gestão local, paritária, entre representantes da 

comunidade e prefeitura. A formação desta comissão atenua a necessidade de 

compromisso político por parte da municipalidade e das representações 

comunitárias.  
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A competência do Conselho Municipal de Habitação para aprovar, 

supervisionar, estabelecer diretrizes de alocação de todo o recurso do Fundo 

de Incentivo à Construção de Habitação Popular (Fincohap), expressa na Lei 

817/91, configura-o como instrumento de controle do orçamento destinado a 

habitação.  A desvinculação das Comuls dentro do Conselho, enquanto fórum 

principal de representatividade popular pode prejudicar a congregação dos 

diferentes atores na unificação do sistema de gestão participativo. Com base 

na gestão participativa desenvolvida em Recife, (MORAES, 2000), observa-se 

a lógica de criação de Comuls em ZEIS1, com dotação de recursos financeiros 

e a capacidade de planejamento integrado em outras instâncias participativas, 

resultantes de avanços inseridos na lei, que garantem maior eficácia e controle 

da urbanização naquelas áreas.  

 
Tabela 8: Relação de Comuls , Decretos e Regimentos relacionados 

 

COMUL DECRETO 
CRIAÇÃO 

DECRETO 
MODIFICATIVO 

REGIMENTO 

1. ALEMOA 1913/93 4766/07 4986/07 

2. CANELEIRA III 5032/08  5126/08 

3. CLOVIS 
GALVÃO 
MOURA 
LACERDA 

1927/93 4645/06 e 4671/06 4922/07 

4. DIQUE 2174/94 4844/07  

5. FLAMINIO 
LEVY 

4629/06  4926/07 

6. JD.S.MANOEL 5190/08   

7. MARAPÉ 4928/07  5105/08 

8. JOSÉ MENINO 1302/91 4696/06 4934/07 

9. NOVA CINTRA 3965/02   

10. PACHECO 4774/07  4987/07 

11. PANTANAL 5028/08   

12. PANTANAL DE 
CIMA 

4841/07  4985/07 

13. TORQUATO 
DIAS 

2342/94 3966/02 4927/07 

14. VILA 
PROGRESSO 

2280/94 3967/02 4929/07 

15. VILA SANTA 
CASA 

2387/95 4925/07 5040/08 

As cores da tabela ilustram períodos do governo municipal: de 1993 a 1996- prefeito David 
Capistrano; cinza escuro- 1997 a 2000 e 2001 a 2004- prefeito Beto Mansur; e cinza claro - 
2005 a 2008 – prefeito João Paulo Papa.  
Fonte: Tabela elaborada pela autora. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 
https://www.egov.santos.sp.gov.br/legis/) 
 

Das 15 Comuls existentes, 7 foram criadas no governo de 1993 a 1996, 

somente uma foi criada a partir de 1998, no governo subsequente, e 7, no 

https://www.egov.santos.sp.gov.br/legis/
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período de 2005 a 2008, conforme tabela 8. As alterações são justificadas 

pelas mudanças na representatividade e formalização do regimento, o que 

ocorreram a partir de 2006, refletindo um compromisso maior de atuação. 

A participação parlamentar nos projetos de lei do Executivo, com freqüência, 

acontece sem o comprometimento ativo dessa área. A Lei de ZEIS possibilita 

também, nos art. 46º a 49º, a aprovação de Empreendimentos Habitacionais de 

Interesse Social (EHIS), com normas próprias de uso e ocupação do solo e de 

regras especiais para edificação, em áreas não demarcadas como ZEIS, mas 

caracterizadas como “especial interesse social”, conforme parecer prévio do 

Executivo.  

Conforme constatado na empresa executora da política habitacional, Cohab-st, 

a prática urge melhor estruturação institucional, com a elaboração de regras, 

rotinas gerenciais visando a integração intersetorial, bem como a agilização 

dos procedimentos a partir da fundamental capacitação dos recursos humanos 

no exercício do processo participativo, a reengenharia dos setores envolvidos 

com a aquisição de novos equipamentos, potencializando os investimentos 

realizados e a compreensão da Política Habitacional enquanto um objetivo 

compartilhado. 

 

3.2.2 Instrumentos econômicos das ZEIS 

 

A gravação de uma área possibilita a fixação e regularização da população nas 

áreas ocupadas, condições especiais à otimização do aproveitamento de 

terrenos, baseada em índices urbanísticos e parâmetros construtivos mais 

flexíveis e maior planejamento municipal, ao indicar as áreas prioritárias para 

habitação social. Os art. 4º e 5º da Lei Complementar 53/92 descrevem a 

criação de novas ZEIS, e os órgãos competentes. 

A transformação constante nas áreas de ZEIS, a evolução das experiências 

determinadas pelo uso, a necessária demarcação de novas áreas, tornam a 

legislação maleável a estas modificações. A Lei de ZEIS, no exercício de 

estocar terrenos para habitação popular, delimitou cerca de 50 áreas na cidade 

para a implantação de ZEIS e abriu a possibilidade de rever os perímetros 

aprovados e demarcar novas ZEIS.  
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As seguintes ZEIS-1, ZEIS-2 e ZEIS-3, localizadas em mapa do município, 

compõem o Anexo I da Lei Complementar 53/92: 

 ZEIS 1 = 23 zonas - Favelas e loteamentos precários – 0,45% da área total 

do município e 3,09% da área insular, onde se localizam (aproximadamente 

1.219.844,90m2). 

 

Tabela 9: ZEIS 1- Áreas e número de moradias existentes 
 

ITEM ZEIS 1 MORADIAS ÁREA APROX. 
(M2) 

LEI / ANO DE 
DEMARCAÇÃO 

1 VILA ALEMOA 1.113 74.189,00 1995 

2 RÁDIO CLUBE 130 16.922,01 1995 

3 DIQUE DA VILA GILDA 4.918 311.812,00 1992 

4. VILA TELMA 188 9.730,47 1992 

5 VILA SANTA CASA I 80 8.627,47 1992 

6 VILA SANTA CASA II 85 ________ 1992 

7 JD. SÃO MANOEL 1.205 9.639,00 1996 

8 CANELEIRA III 766 105.019,74 1992 

9. VILA PANTANAL 733 65.578,00 1992 

10. FLAMÍNIO LEVY  8.200,00 2002 

11. CLOVIS GALVÃO DE 
MOURA LACERDA 

51 3.300,00 1992 

12. NOSSA SENHORA DA 
APARECIDA 

16 600,04 1992 

13. BELA VISTA I e II 109 9.110,00 1992 

14. PACHECO 362 121.000,00 1992 

15. SÃO BENTO 1038 165.718,20 1992 

16. LOMBA DA PENHA 118 13.000,00 1996 

17. MONTE SERRAT 290 3000,00 1992 

18. MORRO DO JOSÉ MENINO 291 92.865,00 1992 

19. MORRO DO MARAPÉ  49.000,00 1992 

20. TORQUATO DIAS I 114 31.434,00 1992 

21. VILA PROGRESSO 949 113.127,00 1996 

22. PANTANAL DE CIMA 
(SANTA MARIA) 

252 51.645,00 2002 

23. NOVA CINTRA I 90 8.000,00 1992 

 TOTAL 1  1.219.844,90  

     
Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na Lei Complementar 53/92 e alterações 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1992). 
 

 ZEIS 2 = 26 zonas - Áreas vazias ou subutilizadas – 0,31% da área total do 

município e 2,21% da área insular, aproximadamente (870.140,05m2). 

 
Tabela 10: ZEIS 2- Áreas e números de moradias concluídas ou em execução 
 

  ITEM ZEIS 2 MORADIA ÁREA (M2) LEI / ANO DE 
DEMARCAÇÃO 

1 VILA PELÉ 791 50.554,62 1992 

2 SÃO MANOEL II 246 21.728,02 2001 

3 MORRO DO ILHEU ALTO 504 148.164,24 1992 
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  ITEM ZEIS 2 MORADIA ÁREA (M2) LEI / ANO DE 
DEMARCAÇÃO 

4. ILHEU BAIXO 498 54.450,82 1992 

5 PRAINHA DO ILHEU  82009,04  

6 AREIA BRANCA  22.849,18 1992 

7 BANANAL DA CANELEIRA  7.118,00 1996 

8 CANELEIRA II  8.431,27 1992 

9. VILA ESPERANÇA I 122 22.781,11 1992 

10. VILA AYRTON SENNA 100 _________ 1992 

11. CANELEIRA IV 680 32.380,08 1992 

12. NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA 

60 1200,00 1992 

13. COOPERCOS  67.497,24 1992 

14. PANTANAL DE CIMA  138.793,75 1992 
15. NOVA CINTRA II  6.109,00 1992 

16. SABOÓ I 48 39.169,50 1992 

17. VILA VITORIA I 93 8.860,00 1992 

18. VILA VITORIA II  43.280,00 1992 

19. TORQUATO DIAS II  8.500,00 1996 

20. SANTISTA  27.852.50 1992 

21. VILA PANTANAL/ MÁRIO 
COVAS JR. 

200 11.550,629 2000 

22. SABOÓ II  29.529,00 1992 

23. VILA MATHIAS  22.220,50 1992 
24. BORGES  3.050,00 1992 

25. CASTELO² 80 1.593,62 1996 

26. CAMPO DO BOM RETIRO¹  10.467,93 1992, 2001 

 TOTAL 1        870.140,05  

¹nome anterior Francisco Di Domenico, retirada das ZEIS em 1998, e retorno em 2001. 

²denominado C.H.João de Barro 
Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na Lei Complementar 53/92 e alterações 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1992). 

 

 ZEIS 3 = 1 Zona – Quadras demarcadas no bairro Paquetá, dotada de infra-

estrutura pública  

 Total = 50 zonas  

A reserva de áreas próprias para habitação popular, ocupadas ou vazias, 

exerce um controle sobre o mercado imobiliário, na reversão da segregação 

sócio-espacial imposta à camada populacional de baixa renda, pela 

insuficiência da oferta de terra a preços acessíveis. Neste sentido, a Lei de 

ZEIS atrela a política fundiária à política habitacional e urbana.  Os vazios 

urbanos, demarcados como ZEIS apresentam excelente localização, dotada de 

infraestrutura urbana, no entorno; melhor capacidade de implantação, conforme 

estimativa de unidades habitacionais apresentadas na tabela 10; barateamento 

nos custos de execução das obras, em função da inserção urbana e da 

flexibilização dos parâmetros urbanísticos. A inexistência de critérios para a 
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escolha e demarcação de novas áreas na Lei de ZEIS, evidencia uma falha no 

planejamento habitacional frente ao déficit instaurado no município. 

A administração pública defronta-se também, com os efeitos, em termos de 

restrições orçamentárias, resultantes da crise geral que afeta o setor público no 

continente. A utilização de instrumentos econômicos permite viabilizar 

operações consorciadas, nos termos da lei, gerando assim, aumento de receita 

para o município. A instituição da Parceria Público-Privada, ou operações 

interligadas, conforme previsto no art. 4º do Plano Diretor (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTOS, 1998), com a definição de estímulos concedidos 

pelo poder público à participação da iniciativa privada torna-se interessante. 

Segundo Abiko et al (2003), um enfoque tradicional predomina nas políticas 

públicas, sem a utilização dos recursos financeiros oriundos do setor privado 

através de parcerias ou a criação de estratégias de recuperação de custos dos 

investimentos efetuados com as obras e as infra-estruturas. 

A gestão democrática e transparente, prevista no Estatuto da Cidade, em seu 

art. 30º, determina a edição de uma lei municipal específica que definirá os 

valores dos incrementos à urbanização: a fórmula de cálculo da cobrança, os 

casos passíveis de isenção do pagamento da outorga e a contrapartida do 

beneficiário. Regulamenta, também, a destinação das contrapartidas da 

Outorga para um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que deve ser 

gerido de forma democrática, por um Conselho composto por representantes 

da sociedade civil e do poder público.  

O Estatuto da Cidade, no seu art. 32º, parágrafo 1º, define as operações 

urbanas consorciadas como:  

O conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a 
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, 
com o objetivo de alcançar em uma área, transformações urbanísticas, melhorias sociais 
e a valorização ambiental (BRASIL, 2001). 
 

Operações consorciadas, no âmbito latino-americano, merecem citação na 

Colômbia, no município de Usme, a Operação Nuevo Usme, que, mediante lei 

urbanística insere o setor privado na produção regular da terra urbanizada de 

natureza social. As intervenções em áreas especificadas ocorrem através de 

um Plano Parcial, previsto na legislação federal colombiana (Lei 388/97), assim 

definido:  
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Os planos parciais são os instrumentos mediante os quais se desenvolvem e 
complementam as disposições dos planos de ordenamento, para determinadas áreas do 
solo urbano e para áreas incluídas nas áreas de solo de expansão urbana, além 
daquelas onde estão previstos, mediante unidades de atuação urbanística, 
macroprojetos e outras operações urbanas especiais... (tradução nossa, COLOMBIA, 
2000).  
 

Instituidos por decreto do poder executivo municipal com o objetivo de definir o 

planejamento das áreas de solo de expansão urbana, e das áreas disponíveis 

para desenvolvimento mediante operações urbanas especiais de urbanização 

nova, renovação urbana ou reurbanização. Aplicam o princípio da distribuição 

equitativa de custos e benefícios adotados da lei espanhola, permitindo a 

distribuição dos custos de infra-estrutura, assim como dos direitos de 

urbanização. Permite à administração pública, obter uma quantidade de terra 

urbanizada como retorno do pagamento pelos investimentos em urbanização e 

incremento de direitos de construção concedidos por lei especifica.  

O município de São Paulo apresentou uma proposta de política habitacional 

pautada no direito a terra, a cidade e a cidadania a partir da cidade real, bem 

como no direito à arquitetura e a participação da população nas formulações, 

implementações e decisões dos programas habitacionais. Produzido com o 

objetivo de ser um instrumento básico de implantação da reforma urbana e 

redução das desigualdades existentes, o Plano Diretor de 1991, constituiu 

revolução conceitual, segundo Someck e Campos (2002). Os autores atribuem 

o ineditismo deste sistema no uso e ocupação do solo urbano à criação do 

mecanismo da renda fundiária capitalizada, ou seja, o valor adicional do imóvel 

com a permissão de alta densidade na construção em áreas dotadas com infra-

estrutura compatível. À geração de recursos provenientes do mecanismo do 

solo criado, propõe-se a criação paralela de um Fundo de Urbanização, para a 

promoção de habitação de interesse social e a instituição das ZEIS. Nestas 

áreas, o procedimento inovador é a elaboração de Planos de Urbanização 

conjuntamente com a população, com regras específicas para cada perímetro 

de ZEIS. Destaca-se também a proibição de remembramento dos lotes, de 

expulsão dos moradores com a valorização decorrente dos investimentos em 

infra-estrutura, e a criação de estoques de terras vazias para a promoção de 

HIS, a partir da demarcação destas áreas no Plano Diretor. A proposta do 

Plano Diretor-91 não chegou a ser votada na Câmara e foi retirada do 

legislativo pela administração seguinte, em 1992, entretanto a difusão destes 
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conceitos se deu também com a migração de técnicos especializados para os 

municípios vizinhos, incluindo-se aí a cidade de Santos, conforme dados 

obtidos nesta Prefeitura Municipal. 

Com o propósito de adequar a legislação municipal de ZEIS à recuperação de 

recursos financeiros provenientes do Orçamento Municipal, através do Fundo 

Municipal de Habitação, já citado, e a ampliação no uso destes investimentos 

em programas habitacionais, a forma definida juridicamente em Santos, regula 

a relação com outros prestadores de serviços e o beneficiário final, através de 

alguns mecanismos. Os art. 8º (referente a previsão orçamentária ao 

Legislativo), 30º a 32º (referente a definição de modalidades, competências e 

procedimentos em ZEIS 2), 41º a 44º (referente a definição de modalidades, 

competências e procedimentos em ZEIS 3), abrem a possibilidade de parcerias 

e consórcios municipais. Entretanto, não estabelecem os valores do incremento 

à urbanização e o poder de negociação, bases para as cobranças de preço das 

concessões em áreas municipais, as contrapartidas do proprietário em 

consórcios imobiliários previstos na lei, ou, ainda, os instrumentos para o 

controle da execução e prazos.  

 

Tabela 11: Fontes de recursos nas operações consorciadas conforme  
Lei Complementar 53/92 

Especificação 
dos Recursos 

Agentes Públicos: Agentes Privados: 

Prefeitura Municipal Cooperativas e Associações 
Habitacionais, Empreendedores 
imobiliários e proprietários de 
terra 

1. 1. Terreno  Propriedade da terra 

2. 2. Projetos  Diretrizes e elaboração de projetos  

3. 3. Obras Infra-
estrutura 

Execução obras Repasse ao município de lotes 
urbanizados – (recuperação de 
custos) 

4. 4. Demanda  50% HIS – exceto Cooperativas 

5. 5. Benefícios 
na Legislação 

Padrões Urbanísticos para HIS; 
Transferência de potencial construtivo. 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1992). 
 

A tabela 11 aponta as possíveis atribuições de cada agente em função dos 

recursos e instrumentos disponíveis, definidos na legislação santista de ZEIS. 

Entende-se aí, como recursos, os insumos consumidos nas operações, 

aferidos nos orçamentos e nos contratos de financiamento das obras. A Lei de 

ZEIS menciona os recursos descritos na primeira coluna da tabela 11 e, 

estabelece o controle preliminar na negociação das modalidades indicadas. A 



82 
 

citada lei complementar admite a aplicação de recursos financeiros públicos em 

terrenos particulares, entretanto, não prevê as condições para o repasse de 

lotes urbanizados, através de ferramentas de controle dos custos diretos e 

indiretos da operação e da venda dos lotes.  

A definição desta parceria consta na Lei Complementar 551/05, no art. 11º: 

 
Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou 
edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu 
imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias 
devidamente urbanizadas ou edificadas. 
§ 1.º O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida pela 
obrigação de parcelamento, edificação ou utilização do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, a requerimento deste, o estabelecimento de consórcio 
imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 
 
§ 2.º A instituição do consórcio imobiliário dependerá do juízo de conveniência e 
oportunidade do Poder Público municipal e deverá atender a uma das seguintes 
finalidades: 
I – promover habitação de interesse social; 
II – implantar equipamentos urbanos e comunitários em terrenos vazios; 
III – melhorar a infra-estrutura urbana local. 
 
§ 3.º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será 
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras observado o disposto 
nos incisos I e II do parágrafo 2º do art. 8º da Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 
2001. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 2005) 

 

Ao que consta nesta lei, a parceria torna-se viável, quando a iniciativa de 

produção habitacional é do poder público e o repasse dos lotes é feito ao 

proprietário, inversamente ao definido na lei de ZEIS, admitindo-se nesta 

última, a parceria público-privada por iniciativa e interesse do proprietário 

privado. 

A multidisciplinariedade da equipe envolvida em trabalhos desta natureza não é 

contemplada na tabela acima na relação dos recursos, onde se estabelece, 

somente, a possibilidade de requerer diretrizes e elaboração de projetos, sem 

menção à intervenção social junto à demanda, nem aos serviços jurídicos de 

registro do loteamento do terreno, na previsão da lei. Os art. 12º a 14º da Lei 

Complementar 53/92 tratam do instrumento jurídico utilizado, a concessão de 

direito real de uso oneroso ou não, as condições e as despesas decorrentes de 

processos judiciais e registro dos imóveis, de responsabilidade da Prefeitura, 

somente para os ocupantes das ZEIS 1. 

O Código Tributário do Município de Santos (Lei 3750/71 e suas alterações) 

contempla a moradia econômica (de interesse social) com a isenção de taxas 
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relativas à aprovação de projeto arquitetônico, bem como licença para 

edificação e urbanização, diminuindo os custos indiretos da urbanização. 

O controle da política urbana em âmbito nacional promovido pelo Estatuto das 

Cidades (2001) valida, ainda, o uso de outros instrumentos: IPTU progressivo 

no tempo, direitos de superfície e de preempção, outorga onerosa do direito de 

construir. Obras de infra-estrutura promovidas na gleba e no entorno, a 

alteração de parâmetros construtivos – por exemplo, a taxa de ocupação que 

amplia o direito de construir - incidem nesta valoração da terra. Esse limite 

máximo ao direito de construir deverá levar em conta a proporcionalidade entre 

a infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. 

Apesar da Lei de ZEIS isentar a obrigatoriedade de recuos em edifícios 

unihabitacionais, não permite elevações na taxa de ocupação dos lotes, na 

versão alterada da Lei Complementar 53/92, a Lei Complementar 479/03. Este 

estímulo a produção de lotes menores em ZEIS 2, com maior capacidade de 

construção foi vetado nesta revisão modificada.   

Para o incremento de produção de lotes, a Lei Complementar 53/92, no art. 

37º, se utiliza do imposto progressivo sobre a propriedade predial e territorial 

urbana, nos termos dos art. 156º e 182º da Constituição Federal e art. 142º da 

Lei Orgânica do Município de Santos, cujas alíquotas e forma de tributação 

serão estabelecidas através de outra lei complementar no prazo de 120 (cento 

e vinte) dias, em punição as propriedades demarcadas que se mantêm ociosas 

ou mal aproveitadas em ZEIS 2. Não se têm registros de impostos progressivos 

aplicados no município, conforme informações atualizadas na 7ª Conferência 

Municipal de Habitação realizada em outubro de 2009. A principal proposta da 

população organizada neste evento pautou-se na aplicação da Lei 

Complementar 551/05, no tocante a ampliação da atuação do instrumento do 

IPTU progressivo, para todo o município, e não somente em áreas demarcadas 

como ZEIS (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS). 

A Lei municipal 551/05 disciplina a utilização dos instrumentos de política 

urbana preconizados pela Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, e 

institui a progressividade na cobrança do IPTU prevista na Lei Complementar 

53/92, referente às ZEIS. Reconhece o imóvel subutilizado sujeito a cobrança 

de IPTU progressivo:  

Considera-se subutilizado o imóvel: 
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I - cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo qualitativo em relação aos padrões de 
salubridade estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º. 12.342, de 27 de setembro de 1978 
(Código Sanitário Estadual); 
II - que tenha no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua área construída desocupada há 
mais de 5 (cinco) anos, e que apresente uma ou mais das seguintes características: 
a) uso não residencial: 
1 - última licença municipal de funcionamento encerrada há mais de 5 (cinco) anos; 
2 - corte de energia elétrica; 
3 - corte ou supressão do fornecimento de água; 
4 - estado de abandono, conforme Código de Posturas do Município. 
b) uso residencial: 
1 - corte de energia elétrica; 
2 - corte ou supressão do fornecimento de água; 
3 - estado de abandono, conforme Código de Posturas do Município. 
III - cujo coeficiente de aproveitamento seja inferior a 0,3 (três décimos). 
§ 1.º Não se enquadram nas disposições deste artigo os imóveis onde haja incidência de 
restrições jurídicas, alheias à vontade do proprietário, que inviabilizem atingir o 
coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,3 (três décimos). 
§ 2.º Excetuam–se do disposto neste artigo, estacionamentos e pátios de contêineres 
com situação regular junto à Prefeitura. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 2005) 

 
A Lei 551/05 regulamenta os procedimentos administrativos, prazos para 

ocupação dos imóveis e as alíquotas para a incidência do referido imposto até 

o quinto ano consecutivo. Decorrido o prazo, legaliza a desapropriação do 

imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, nos termos do Estatuto da 

Cidade. 

A Lei Federal 9785/ 99 em seu art. 9º estabelece um controle de prazos para a 

execução das obras:  

Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto contendo desenhos, 
memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de 
quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal (BRASIL, 1999). 

 

Entretanto, o cronograma não integra a relação de documentos para a 

aprovação de projetos nos âmbitos municipais e estaduais. Tal exigência é 

reforçada ainda em seu art. 12º, parágrafo único, em que “o projeto aprovado 

deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob 

pena de caducidade da aprovação” (BRASIL, 1999). Os projetos e obras 

executados em parceria com a comunidade organizada também garantem sua 

melhor viabilidade utilizando este instrumento de controle. Alguns conjuntos 

habitacionais promovidos em Santos pela Cohab-st, no período de governo de 

1993-1996, tiveram seus prazos de execução de obras aumentados pela falta 

de recursos, o que implicou em dificuldades para a legalização junto a 

Secretaria Municipal de Obras. As alterações na Lei Complementar 479/ 2003, 

subsequentes a entrega dos lotes urbanizados e do projeto arquitetônico pela 
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empresa executora, inviabilizaram sua aprovação final. A ausência de registro 

nos cartórios de imóveis, do loteamento, já licenciado pela Prefeitura Municipal 

de Santos, impediu a regularização final da propriedade, e mantêm a situação 

da informalidade na área, conforme dados pesquisados na Cohab-st. O 

instrumento facilitador de acesso a terra regulamentado pela ZEIS, na prática, 

e com a falta de prazos pré-determinados para sua finalização, encontra 

impedimentos técnicos, administrativos, financeiros, acumulados com o tempo, 

e a anuência da Prefeitura Municipal. Nestes casos relatados, o beneficiário 

final possui apenas um contrato de venda e compra firmado com a empresa 

gestora de uma propriedade que não foi formalizada juridicamente. O Imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), instituído pela 

Constituição Federal, sobre a propriedade urbana, não está regularizado em 

função da falta da habililitação para o uso previsto no projeto, o habite-se, 

fornecido pela Secretaria de Obras do município. Os contribuintes do imposto 

são as pessoas físicas ou jurídicas que mantém a posse do imóvel, o que neste 

caso, por trata-se de próprio municipal, isenta o seu pagamento, pela Cohab-st. 

Um tratamento diferenciado é imposto nestas ZEIS, em função da falta do 

registro definitivo da propriedade em nome do morador.  

Entende-se que a produção formal da cidade em áreas novas – ZEIS 2 ou 

EHIS, controladas pelo poder público, é medida eficaz e preventiva, e 

representa menor ônus na oferta de moradia qualitativa do que a provisão 

habitacional e urbana em áreas ocupadas- ZEIS 1. As dificuldades apontadas 

ao nível administrativo, financeiro, institucional, interferem diretamente na 

capacidade de gestão dos empreendimentos HIS. A falta de coordenação na 

política fundiária, na aquisição de novas áreas e desapropriação de terras nos 

projetos habitacionais de interesse social, acarreta dificuldades no processo de 

regularização fundiária e mantêm a situação de informalidade jurídica nos 

conjuntos habitacionais após a ocupação. 

Sob estes aspectos, a Lei de ZEIS prevê e regulamenta alguns instrumentos 

econômicos, entretanto deixa em aberto o trâmite para sua viabilização e 

repasse dos recursos, o que vem sendo complementado por outras legislações 

específicas. Estas legislações, se compatibilizadas, podem contribuir para a 

efetivação de política urbana que vise à função social da propriedade. 
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4. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: A CONFIGURAÇÃO 

URBANA DAS ZEIS 

 

Como forma de vincular os atributos constantes na legislação de interesse 

social, ZEIS, à pesquisa internacional, Nahas et al, (2005) revela que 

indicadores qualitativos vêm se construindo, historicamente, a partir de 

definições de bem-estar social, qualidade de vida, qualidade ambiental, 

pobreza, desigualdades sociais, exclusão social, vulnerabilidade social, 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. 

Smith, Nelischer, Perkins (1997) pesquisaram os elementos físicos que 

contribuem para a qualidade numa comunidade e através de revisão literária, 

enumeraram diversos autores, Jarvis (1993), Lennard (1987), Alexander 

(1977), que compuseram as distintas propriedades que promovem um grau de 

excelência ou alto grau ao ambiente. Os autores citam a teoria referencial da 

forma da boa cidade de Lynch (1960), e sua divisão em cinco elementos para a 

boa legibilidade, ou o simples modo pelo qual um lugar pode ser 

cognitivamente organizado, compreendido ou “lido” por algum indivíduo. 

 

Figura 6: Os cinco elementos de Lynch (1960) 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O bom arranjo do espaço procede de suas relações com estes suportes da 

infra-estrutura básica que basearam centenas de estudos posteriores a Lynch 

(figura 3).  

Com o objetivo de exercer o controle e direção da ocupação do território 

urbano, instrumentos de restrição e incentivo, determinados na legislação 

urbana, atuam no mercado fundiário. Na compatibilização destas normas ao 

desenho urbano destinado às Habitações de Interesse Social, entre as 

recomendações técnicas citadas em diversos trabalhos acadêmicos (ABIKO et 

al, 2003; VILLA et al, 1981; MORETTI, 1997; KOWALTOWSKI et al,  

2006)  prioriza-se: 

QUADRA BAIRRO VIA 
NÓS OU 

INTERSECÇÕES  

MARCOS OU 
PONTOS DE 

REFERÊNCIA 
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 A necessidade de fixação das famílias nos locais ocupados, evitando 

deslocamentos para outros bairros e o desmantelamento das redes sociais 

da vida comunitária; 

  As economias de custos de implantação dos serviços de infra-estrutura e o 

desempenho das áreas públicas; 

  O aumento do valor de uso e aproveitamento do lote privado.  

A obrigatoriedade da apresentação de Planos de Urbanização prevista na 

legislação das ZEIS, nos art. 11º e nos títulos do capítulo I para as ZEIS 1 e, 

capítulo II, para as ZEIS 2, atenuam este controle.  

O art. 2º, inciso XV, do Estatuto das Cidades, estabelece a simplificação da 

legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, 

com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e 

unidades habitacionais.  

Na dimensão espacial determinada pela Quadra ou o Conjunto Habitacional, e 

o Entorno ou a Vizinhança, estudos referenciais de normas edilícias e 

urbanísticas adequadas a assentamentos de baixa renda (VILLA et al, 1981; 

MORETTI, 1997) baseiam-se nos requisitos de: 

 Mobilidade, acessibilidade às áreas públicas no entorno e dimensionamento 

dos equipamentos básicos;  

 Conectividade e hierarquização do sistema viário considerando a redução de 

suas dimensões com base nos serviços de infra-estrutura e a habitabilidade 

propiciada pelas condições naturais, de permeabilidade dos solos, iluminação, 

ventilação e insolação;  

 Diversidade de usos do solo dentro do conjunto, com a definição de critérios 

admissíveis de comércio para a sustentabilidade econômica dos moradores.  

A iniciativa para a elaboração de normas técnicas para as urbanizações de 

interesse social se deu em 1979, a pedido do BNH à Fundação Prefeito Faria 

Lima – CEPAM (MEDVEDOVSKI, 1998).  

As propriedades qualitativas predominantes numa comunidade, apontadas na 

pesquisa de Smith, Nelischer e Perkins (1997), contribuem para fundamentar 

os estudos de normas legais adequadas às condições sócio-econômicas da 

população e a elaboração dos parâmetros técnicos de urbanização de favelas 

e conjuntos habitacionais de interesse social.  
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A pesquisa de Smith et al (1997), como mostra a tabela 12,  aponta seis  

qualidades principais para a satisfação das necessidades básicas de uma 

comunidade: a habitabilidade, o caráter, a conectividade, a mobilidade, a 

liberdade pessoal e a diversidade; e as categorias pertinentes a cada uma. 

 

Tabela 12: Qualidade e suas categorias (SMITH et al, 1997) 

 

QUALIDADES CATEGORIAS 

1. Habitabilidade 1.1. Sobrevivência 

1.2. Saúde do edifício 

1.3. Saúde do meio ambiente 

1.4. Conforto 

1.5. Segurança 

2. Caráter 2.1. Senso de lugar 

2.2. Identidade 

2.3. Senso de tempo 

2.4. Estabilidade 

2.5. Estética 

3. Conectividade 3.1. Desempenho dos usos 

3.2. Continuidade 

3.3. Unidade, harmonia 

3.4. Simbolismo cultural 

3.5. Interação Social 

3.6. Senso de propriedade 

4. Mobilidade 4.1. Acessibilidade 

4.2. Conveniência 

4.3. Distâncias 

4.4. Atividades 

5. Liberdade pessoal 5.1. Controle 

5.2. Expressão 

5.3. Privacidade 

5.4. Sustentabilidade 

6. Diversidade 6.1. Variedade 

6.2. Opções 

6.3. Curiosidade, interesse 

6.4. Percepção espiritual 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

É consenso geral na literatura, que indicadores objetivos e subjetivos integram 

o estudo das relações do homem com o meio ambiente, mas a qualidade é 

determinada pela percepção que as pessoas têm deste ambiente (CUMMINS, 

apud KAMP et al, 2003). Vários fatores interferem no modo como o usuário 

arquiva ou processa as informações sobre o cotidiano, tais como o estágio de 

vida, habilidade espacial, familiaridade com o espaço, polaridades cognitivas e 

o sexo.  A psicologia ambiental estuda os relacionamentos entre indivíduos e 

seus ambientes físicos. Nestas relações, os indivíduos modificam seus 
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ambientes e seus comportamentos e trocam experiências com o meio 

ambiente (BELL et AL, 1996).  

Considerando a teoria de Lynch, a análise sistemática pretendida da 

organização espacial em ZEIS 2 parte da divisão nos diversos elementos 

constituintes da configuração urbana que imprimem a diferenciação de 

qualidade dos espaços construídos, justificando, assim a definição dos 

requisitos legais nesta dimensão espacial de análise. 

 

4.1 SISTEMA VIÁRIO 

 

A importância da legibilidade do espaço na estruturação da vida humana e os 

problemas de orientação provenientes do endereçamento postal, muitas vezes 

relacionam-se à falta de vínculo entre a toponímia e sua identidade com a 

cultura regional dos moradores (MEDVEDOVSKI, 1998).  

Krafta (1986), em sua abordagem diferencial da via pública, propõe o controle 

na configuração deste componente do tecido urbano, a partir dos seguintes 

elementos:  

 Alinhamento, ou a linha limítrofe entre as propriedades pública e privada, 

desde a indicação precisa até a sua completa liberdade;  

 Ocupação da testada, estabelecendo o grau de continuidade das “paredes 

das ruas”;  

 Transparência nos pavimentos térreos, promovendo ou não o uso de pilotis, 

garagens, vitrines;  

 Gabarito, que define a altura das edificações em função do lugar público, e a 

permeabilidade, permitindo incorporar novos lugares públicos, em 

passagens, galerias, etc. 

O sistema viário comporta as funções de: circulação de veículos automotores, 

tráfego de pedestres, arborização, lazer e convívio social, estacionamento, 

acesso a edificações, comércio local em feiras, bancas e outros, implantação 

de redes públicas de infra-estrutura, água, esgoto, águas pluviais, 

pavimentação, energia elétrica e iluminação, gás e outros equipamentos 

diversos, tais como, orelhões, caixas de correio, etc. (MORETTI, 1997). 

Minimizar conflitos entre as suas funções deve ser uma premissa para a 

qualidade do projeto.  
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Uma via oficial aceita através de parcelamento do solo aprovado atende certos 

requisitos relativos à sua inserção no sistema viário existente no entorno. Caso 

a via aberta no empreendimento pertencer a um condomínio, constituirá via 

particular de circulação, com a propriedade, conservação e manutenção restrita 

aos condôminos.  

A Lei Complementar 312/98 atualizada segundo suas alterações, disciplina o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular do município de 

Santos, e define no art. 3º: 

Art. 3º - O uso e a ocupação do solo passam a ser disciplinados por normas referentes: 
I - à zona em que o imóvel se situa; 
II - à categoria de uso do imóvel; 
III - aos índices urbanísticos que definem a ocupação e o aproveitamento do lote; 
IV - à categoria de logradouro público que dá acesso ao imóvel (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTOS, 1998) 
 

O art. 42º da Lei Complementar 312/98 classifica o sistema viário de acordo 

com as seguintes siglas: 

I - TR - vias de Transito Rápido, compreendendo rodovias e vias expressas não interceptadas 
por outras vias; 
II - A1 - vias Arteriais Classe 1, compreendendo avenidas e ruas que permitem o deslocamento 
entre varias regiões da cidade; 
III - A2 - vias Arteriais Classe 2, compreendendo avenidas, ruas e alamedas com função 
semelhante a das vias arteriais classe 1, localizadas nos morros; 
IV - C - vias Coletoras, compreendendo vias que coletam e distribuem o trafego entre as vias 
arteriais classe 1 e as locais, ou entre coletoras; 
V - L - vias Locais; 
VI - CP - vias de Circulação de Pedestres, incluindo escadarias, no caso dos morros. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1998) 
 

A hierarquização viária citada prioriza determinadas funções evitando os 

conflitos passíveis. É também, disciplinada nas ZEIS, de acordo com a 

classificação em: via secundária, via local e vias de pedestres com parâmetros 

reduzidos em comparação ao restante da cidade, adequados às normas das 

concessionárias de infra-estrutura e ao livre acesso de ambulâncias, bombeiros 

e coleta de lixo. O art. 20º, inciso III, garante o acesso obrigatório do lote ao 

sistema viário oficial; o art. 20º, inciso II, define as dimensões para as 

regularizações em ZEIS 1 e o Anexo III, Quadro 2, para os novos Planos 

Urbanísticos, com os seguintes parâmetros: 

 Vielas de passagem exclusivas para pedestres, com largura de 2,00m entre 

alinhamentos e comprimento máximo de 50m;  
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Figura 7: Detalhe esquemático Viela de passagem 
 

                                          Alinhamento         Alinhamento 

 

 

 

                                                      Mínimo 
                                                            2,00m 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na Lei Complementar 53/92 (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTOS, 1992) 

 

 Vias de pedestres, com largura mínima de 3,00m e comprimento máximo de 

80m, para acesso do morador ao lote, e as redes de infra-estrutura, 

propiciando lazer e convívio social, em casos eventuais, a entrada de 

ambulâncias, ou veículos de passeio até as edificações. Admite 

características semelhantes à de um calçadão, pois não apresenta definição 

de largura mínima para passeios laterais; 

 
Figura 8: Detalhe esquemático Vias de pedestres 

 
                                     Alinhamento         Alinhamento 

 

 

 

                                                   Mínimo 
                                                         3,00m 

Fonte: Elaborado pela autora, com base lei 53/92 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 
1992) 
 

 Vias locais, com dimensões de 8,40m de largura mínima entre alinhamentos, 

por 200m de extensão máxima. Permitem a circulação de veículos, em 

pistas com largura de 6,00m, dentro do loteamento; a implantação de redes 

de infra-estrutura; lazer e fluxo de pedestres. Os passeios laterais têm 

largura mínima de 1,20m; 

Figura 9: Detalhe esquemático Vias Locais 
 

                      Alinhamento                   Leito Carroçável                   Alinhamento 

 

 

 

                               Mínimo                     Mínimo                  Mínimo 
                                  1,20m                          6,00m                      1,20m 
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Fonte: Elaborado pela autora, com base lei 53/92 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 
1992) 

 

 Vias secundárias, mais largas com 11m, interligadas à trama viária oficial do 

entorno, possibilitam tráfego de veículos automotivos, coletivos e pedestres, 

nas pistas com largura de 8,00m. Suas dimensões atendem a melhor 

situação de usos comerciais, ou de serviços e institucionais, o que não é 

determinado na lei. Os passeios laterais têm largura mínima de 1,50m. 

 

Figura 10: Detalhe esquemático Vias Secundárias 

 
                      Alinhamento                     Leito Carroçável                        Alinhamento 

 

 

 

                              Mínimo                        Mínimo                        Mínimo 
                                 1,50m                              8,00m                            1,50m 
 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na Lei Complementar 53/92 (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTOS, 1992) 

 

A referência ao uso e ocupação do solo à zona, categoria de uso do imóvel e 

do logradouro público e índices urbanísticos pertinentes, estabelecida na Lei 

Complementar 312/98, são parcialmente reafirmados na Lei de ZEIS, com a 

adequação descrita e ilustrada nas figuras 7 a 10. Não menciona, entretanto, o 

uso ou estabelece índices urbanísticos do imóvel correlacionados à via pública. 

Segundo Mascaró (1997), combinações nos aspectos gerais de traçado urbano 

contribuem para a diminuição nos custos de implantação dos lotes e maior 

riqueza na paisagem urbana originada com a intensificação dos usos. Este 

autor classifica como mais econômica a hierarquização viária, ou seja, o 

estabelecimento de critérios urbanísticos gerais baseados nas características e 

funções principais da via, diminuindo-se a extensão das redes e aperfeiçoando 

a sua capacidade.  

Mascaró, (apud ABIKO, CARDOSO, RINALDELLI, HAGA, 2003) estuda os 

custos da infraestrutura incidentes na execução de um parcelamento e 

estabelece a proporção referente às redes de água (4,1%), esgoto (20,2%), 

drenagem (16,5%), pavimentação (47,1%), energia elétrica e iluminação 

(12,1%). Cardoso (1993), apud Abiko (2003), verifica que na Região 



93 
 

Metropolitana de São Paulo, os custos de infraestrutura incidentes sobre o 

valor da unidade habitacional em assentamentos formais, variam de 11 a 28% 

do orçamento total da construção, sendo 15% para conjuntos habitacionais 

com mais de 300 unidades. Considerando estas referências, a unidade 

habitacional padrão popular de 50m², com custo unitário de R$ 750,00, (base 

2007), a um custo médio de 15%, obteria um custo total das redes de infra-

estrutura por unidade preliminarmente estimado em R$ 5.625,00 (2007) ou 

seja, superior aos obtidos nos conjuntos em ZEIS, calculado em R$ 2.636,00 

(2007) conforme estudo comparativo referente a custos efetuado nos projetos 

na Baixada Santista (SPINOLA, CARDOSO e ABIKO, 2008). Com o aumento 

da densidade permitida, há uma redução da demanda de área pública de 

circulação por habitante, que, nos conjuntos em ZEIS refletem um bom 

desempenho da incidência de área pavimentada nos valores totais da 

urbanização por habitante. 

Há forte relação entre a renda per capita e a taxa de motorização isto é, quanto 

maior a renda, maior o número de veículos. Ao determinar a demanda 

populacional para HIS, em comunidades de baixa taxa de motorização, as 

ZEIS procuram delinear parâmetros adequados, permitindo o uso de ruas 

secundárias e a redução das superfícies pavimentadas representando menores 

custos de infra-estrutura urbana. Promovem, assim, a mobilidade 

descentralizada do uso e acesso indiscriminado do automóvel para reforçar o 

trânsito a pé, de bicicleta, ou ainda, a conectividade às vias de transporte 

coletivo. 

A Lei federal 10.098/ 2000 estabelece as condições de acessibilidade aos 

deficientes físicos, onde se entende como acessibilidade: 

(...) a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e 
dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. (BRASIL, 2000) 
 

Para fins desta lei, o projeto e o traçado dos elementos de urbanização 

públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e 

as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, 

as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas 

normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT e pelas regras contidas no Decreto 5296/ 2004. A Lei Federal 
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10.098/00, regulamentada pelo Decreto 5296/04 obrigam o atendimento às 

normas técnicas10 de acessibilidade da ABNT vigentes até o presente decreto.  

Nos Planos Urbanísticos devem ser respeitadas as condições para a 

construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de 

situações consolidadas; o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou 

elevação da via para travessia de pedestre em nível; e a instalação de piso tátil 

direcional e de alerta.  

Recomenda-se, neste sentido, melhor compatibilização das leis, no tocante a 

largura dos passeios laterais, que em ZEIS, é definida em 1,20m, para as vias 

locais, desconsiderando conflitos com a instalação de mobiliário urbano e 

posteamento. A exceção garantida na lei federal, em intervenções para 

regularização urbanística em áreas de assentamentos subnormais, admite 

faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas, desde 

que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja 

viabilizado de outra forma, garantida a melhor técnica possível. 

A figura 11 ilustra a instalação de orelhão, postes de iluminação e vasos nas 

calçadas das travessas no Conjunto Habitacional Ilhéu Baixo, demarcado 

como ZEIS 2. 

Figura 11: Composição de fotos, com detalhe de mobiliário urbano em ZEIS 2 

 
Fonte: Fotos do acervo da autora 

 

A lei federal determina também a reserva de 2% do total de vagas para 

deficientes, em vias próximas a espaços públicos; a NBR 9050/ 2004 (ABNT, 

2004) garante uma vaga, quando o total existente é de 11 a 100 e 1%, nos 

estabelecimentos com mais de 100 vagas. Em ZEIS, 1% do total de vagas 

constitui reserva para este público. 

10 Normas Técnicas da ABNT com recomendações a acessibilidade de deficientes: NBR 

9050/94; NBR 9283/86; NBR 9284/86; NBR 10098/87; NBR 10982/90; NBR12892/93; NBR 
13994/00; NBR 90077/01. 
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Com a alteração na Lei de ZEIS (Lei Complementar 479/03), não é admitida a 

localização das vagas em bolsões de estacionamento, no sistema viário, 

exigindo-se que se situem dentro dos lotes, o que repercute no aumento do lote 

unihabitacional mínimo, ou alternativas de projeto com implantação coletiva 

que contemplem esta exigência. 

 

4.2  ÁREAS VERDES E INSTITUCIONAIS 

 

Zmitrowicz e Angelis Neto (1997) definem a infraestrutura urbana como um 

sistema técnico de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento 

das funções urbanas e abrange aspectos sociais, ao promover condições de 

moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança; econômicos, ao 

propiciar o desenvolvimento das atividades produtivas e, institucionais, 

favorecendo o gerenciamento da própria cidade.  

A redistribuição da infra-estrutura e a melhor ordenação com base nos valores 

qualitativos do espaço urbano ampliam as intervenções políticas, sociais, 

econômicas, administrativas e urbanísticas. Essa adequação abrange as 

questões de localização das áreas públicas ou condominiais em relação ao 

entorno e da avaliação dos impactos sobre o meio físico.  

A Lei 6766, aprovada em 1979, regula o parcelamento do solo com normas e 

parâmetros norteadores à destinação das áreas para os sistemas de 

circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a 

espaços livres de uso público, as áreas mínimas de lotes, definindo a 

morfologia urbana. Nos art. 4º e 5º, considera comunitários: 

Os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares, e urbanos os 
equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, 
coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado (BRASIL /1979). 

 

Alguns dos principais requisitos urbanísticos apresentados pela Lei 6766/79, 

são: 

 Reserva obrigatória de faixa não edificante de 15m de largura de cada lado 

ao longo das águas correntes, dormentes, dutos, rodovias e ferrovias; 

 Proporcionalidade entre a densidade de ocupação prevista para a gleba e as 

áreas de circulação, equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de 

uso público; 
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 Percentagem de área pública não inferior a 35% do total da área da gleba 

loteada, definindo a proporcionalidade à densidade populacional prevista; 

 Proibição de parcelamento em terrenos com declividade superior a 30%, 

terrenos alagadiços, com risco geológico, aterrados com material nocivo, 

exceto se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes ou 

ainda, em áreas de preservação ecológica. 

Segundo Krafta (1986), a estrutura primária concentra a maior parte do 

conjunto de quantificações indispensáveis ao planejamento da cidade, desde 

tráfego, passando por elementos do setor terciário, até os equipamentos 

urbanos de competência do Estado, o que constituem os “briefs” para o 

controle do uso e ocupação do solo urbano, e elevação da qualidade 

ambiental.  

O dimensionamento das áreas públicas previsto na Lei 6766/ 79 remete aos 

municípios o estabelecimento de diretrizes para HIS. Em função da escassez 

de terrenos em urbanizações de favelas, recomenda-se a análise do seu 

entorno, para a reserva destas áreas. Estes mecanismos de compensação na 

legislação urbanística municipal devem ser precedidos de estudos de 

viabilidade com o mapeamento das áreas de carência dos equipamentos em 

questão, objetivando o macro planejamento da região pelos órgãos 

competentes institucionais. 

VIANNA (1980, apud Barreiros) comenta os problemas decorrentes da 

imposição de exigências de índices urbanísticos fixos e obrigatórios em 

detrimento à distinção de categorias entre os segmentos sociais, ou aspectos 

regionais, demográficos e econômicos de cada estado ou município. 

Em se tratando de empreendimento de interesse social, à exceção aos 

requisitos da Lei 6766/79 é permitida pela Lei 9785/99, no tocante as 

porcentagens de reserva de áreas públicas pré-estabelecidas, desde que se 

especifiquem na Lei de ZEIS estas diretrizes, o que não ocorreu na última 

revisão desta lei municipal, nos art. 20º, inciso XII (ZEIS1) e 35º, inciso II 

(ZEIS2), quando se ratificou os índices estabelecidos na Lei 6766/79 para 

loteamentos, desconsiderando a exceção concedida para HIS. A análise 

quanto ao impacto no meio ambiente (prevista no art. 7º), associada à 

possibilidade de compensações no âmbito de macro-planejamento facultaria à 

lei, reserva de áreas públicas institucionais no entorno próximo, desde que 
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definido nas diretrizes, conforme art. 6º, estabelecidas pelo Executivo 

Municipal, ampliando as possibilidades de regularização destas áreas. 

A questão ambiental urbana é intrinsecamente associada à questão da 

moradia, nas ocupações informais e favelas, nas áreas de proteção e lugares 

ambientalmente mais frágeis, portanto desconsiderados pelo mercado 

imobiliário formal, que representam a única alternativa de moradia de enorme 

parcela da população.  

O Código Florestal (Lei Federal 4771/1965 com modificações na MP 2166-

67/2001) considera preservação permanente, as florestas e demais formas de 

vegetação natural em locais determinados (faixas ao longo de cursos d‟água, 

topos de morros, montes, montanhas e serras, encostas com declividade 

superior a 45 graus, ou 100%, restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras 

de mangues, bordas de tabuleiros ou chapadas, campos e florestas em 

altitudes superiores a 1800m). A modificação desta lei em 1978 definiu sua 

intervenção em áreas metropolitanas determinadas por lei, sucedida por outra 

modificação, em 1986, que redimensionou a largura das faixas de proteção 

permanente dos cursos d‟água, proporcional à sua largura, a partir de 10 m. O 

Código Florestal também prevê a possibilidade de supressão destas faixas em 

ações de interesse público ou social, através de prévia autorização. 

O limite mais restritivo deve ser adotado, ou seja, a descrição que for mais 

preservacionista, no entanto, ao se considerar a área num contexto de 

processo de regularização fundiária sustentável, uma vez aprovado projeto de 

lei para criação de Zona de Especial Interesse Social nas áreas com viabilidade 

de consolidação urbanística, admite-se a aplicação da Resolução Conama nº 

369 de 2006, cujo art. 1º define: 

Art. 1º Casos excepcionais em que o órgão ambiental competente pode autorizar a 
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP 
para a implantação de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou 
interesse social, ou para a realização de ações consideradas eventuais e de baixo 
impacto ambiental. (BRASIL, 2006) 
 

Para as áreas em questão, aplica-se a ordem do art. 2º da mesma Resolução 

CONAMA nº 369/2006: 

Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta 
resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no 
Plano Diretor, Zoneamento Ecológico- Econômico e Plano de Manejo das Unidades de 
Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 
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I - utilidade pública: (...) 
d) a implantação de área verde pública em área urbana; 
II – de interesse social (...) 
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana. (BRASIL, 2006) 
. 

Para a autorização de Plano de Regularização Fundiária Sustentável em área 

Urbana, em mínimos requisitos a área deve se enquadrar: 

Art. 9º A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a regularização 
fundiária sustentável de área urbana poderá ser autorizada pelo órgão ambiental 
competente, observado o disposto na Seção I desta Resolução, além dos seguintes 
requisitos e condições: 
I - ocupações de baixa renda predominantemente residenciais; 
II - ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona Especial de Interesse 
Social, 
III - ocupação inserida em área urbana que atenda aos seguintes critérios: 
a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infra-estrutura urbana implantada: 
malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 
sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia; 
b) apresentar densidade demográfica superior a cinqüenta habitantes por hectare. 
(BRASIL, 2006) 
 

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 369/06 

diminui o conflito com as ZEIS: a permissão dada pela autorização de Plano de 

Regularização Fundiária Sustentável de Área Urbana possibilita a intervenção 

nas APP‟s, reduzindo-as em 15m para as áreas que margeiam os córregos de 

até 50m de largura. A viabilidade alcançada através da incorporação das ZEIS 

em áreas ambientais protegidas constitui avanço na utilização deste 

instrumento. 

A abordagem do planejamento urbano deve facilitar sua natureza de tomada de 

decisões através da unificação das diversidades predominantes, com a 

predominância da participação social à vontade técnica tradicional, para a 

contínua revisão da sua própria constituição. A segregação gerada pela criação 

de sucessivas zonas de exclusão, tais como os condomínios fechados 

horizontais ou verticais, e as favelas, corresponde, ainda, a um processo de 

disputa social e do espaço urbano, sem deixar de ser o de produção e 

sobrevivência. (KRAFTA, 1986) 

O projeto que altera a Lei 6766/79 em tramitação, o PL 3057/00, estabelece 

algumas regras aos futuros condomínios urbanísticos, novo tipo de 

parcelamento urbano, que poderá surgir com a mudança da lei. Isso significa 

que, para manter o controle de acesso, os proprietários dos lotes terão que 

adquirir e destinar a uso público, área localizada fora do perímetro do 

loteamento, igual à no mínimo 15% de sua área total, como forma de 
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compensação. Pelo texto da futura lei, o condomínio urbanístico é um tipo de 

parcelamento onde as ruas internas e as áreas verdes fazem parte da 

propriedade privada, ou seja, é área de uso comum dos condôminos e não 

área pública. Já na modalidade loteamento, estas áreas são consideradas 

públicas e, por isso, em princípio, os proprietários dos lotes não podem 

controlar o acesso de outras pessoas. 

Também nos casos de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social, por 

ocasião da averbação da construção, as áreas institucionais dentro desta 

propriedade particular, passam a constituir bens em condomínio. A 

responsabilidade do proprietário de imóvel, pela quota-parte das despesas com 

os serviços de manutenção, conservação e segurança, torna-se incabível ao 

orçamento da família de baixa renda. A co-propriedade das denominadas 

partes comuns, instituída pela aprovação do Conjunto Habitacional, dentro dos 

preceitos do condomínio, juridicamente considerado, em contraposição a lei de 

parcelamento do solo, 6766/79, obriga os proprietários a firmarem parceria com 

entidades públicas para a gestão destes equipamentos. A possibilidade de 

passarem para o domínio público não é garantida na Lei de ZEIS. 

 

4.3 LOTES RESIDENCIAIS 

 

Os art. 10º (ZEIS 1), 29º (ZEIS 2), definem as condições de ocupação, a 

localização no zoneamento, uso, riscos e área mínima das glebas demarcadas 

na lei. 

As dimensões mínimas e máximas dos lotes atuam como regulador da 

densidade e aproveitamento dos sistemas de infra-estrutura pública. A lei de 

ordenamento do uso e ocupação do solo na área insular do município, Lei 

Complementar 312/98 e suas alterações, estabelece no art. 21º, o tamanho 

mínimo de lote urbano com área de 250m², e testada com 10 m de extensão. A 

Lei 6766 define a área mínima do lote maior ou igual a 125m² e frente mínima 

de 5 m, exceto nas áreas de urbanização específica ou edificações de 

conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos 

órgãos competentes. A exceção garantida para habitações de interesse social, 

respalda a Lei Complementar 53/92 (ZEIS) e sua complementação através da 

Lei 479/2003, na definição dos lotes padrões residenciais em ZEIS 1, que, 
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conforme os art. 16º a 19º, não podem exceder a área de 125m², resguardados 

os direitos adquiridos, nas regularizações urbanísticas. Entretanto, em se 

propondo novo Plano Urbanístico, os lotes mínimos serão de 40m² e os 

máximos de 125m² ou 15.000m², este, para as soluções em condomínio, 

conforme o Anexo II, Quadro 1 da lei e os art. 20º, parágrafo 2º (ZEIS 1),  33º 

(ZEIS 2), 40º (ZEIS 3), 48º e 49º (EHIS).  

Para os fins de análise e deliberações sobre projetos habitacionais no Estado 

de São Paulo, referidos no inciso IV do art. 5º do Decreto Estadual nº. 52.053, 

de 13 de agosto de 2007, que reestrutura o GRAPROHAB, o Grupo de Análise 

e Aprovação de Projetos Habitacionais, vinculado à Secretaria da Habitação, 

entende-se: 

I. Como “Condomínios Horizontais” aqueles previstos na legislação específica de 
condomínios, ou seja, os constituídos de unidades habitacionais térreas, assobradadas 
ou sobrepostas, geminadas ou não; 
II. Como “Condomínios Verticais” aqueles constituídos de edifícios de apartamentos; 
III. Como “Condomínios Mistos”, aqueles constituídos por unidades habitacionais térreas, 
assobradadas ou sobrepostas, geminadas ou não, juntamente com edifícios de 
apartamentos. (SÃO PAULO, 2007). 

 

O Código de Obras do município de Santos, no art. 36º, parágrafo 4º, 

atendendo a dimensão mínima dos lotes de 250m², considera plurihabitacional 

as edificações geminadas e sobrepostas aprovadas como condomínios.  

§ 1º - Para efeito desta lei complementar, as edificações residenciais classificam-se em: 
I - unihabitacionais - abrangem as edificações para uso residencial de uma única família, 
sendo constituídas de unidades independentes construtivamente e como tal aprovadas e 
executadas; 
II - plurihabitacionais - abrangem desde duas habitações em uma única edificação 
(sobrepostas ou geminadas sem desmembramento do terreno), até qualquer número de 
habitações caracterizando o condomínio, com acessos coletivos ou independentes à 
edificação, aprovadas e executadas conjuntamente. 
 
§ 2º - Nos conjuntos residenciais, exceto os classificados como de interesse social, 
compostos por estruturas construtivas independentes, mas organizados em 
condomínios, aplicam-se, no que couber, as disposições da legislação referente ao 
parcelamento do solo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1993) 
 

As definições adotadas no art. 1º da Lei de ZEIS, classificam-nas em: 

III – Edificações uni-habitacionais: aquelas implantadas isoladamente em um lote, com 
um ou dois pavimentos, podendo ocorrer sobreposição e agrupamento horizontal; 
IV – Edificações pluri-habitacionais: aquelas cujo projeto preveja mais do que uma 
unidade habitacional por lote ou área condominial, compostas de área privativa da 
unidade e área de uso comum das unidades habitacionais. (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTOS, 1992) 

 

A aprovação do Conjunto Habitacional de Interesse Social com solução em 

condomínio implica também na reserva de cotas mínimas de terreno, por 
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unidade habitacional, destinada às áreas verdes, institucionais e lazer 

equivalentes a 1,50m², de uso coletivo.  

O estacionamento de veículos relaciona-se diretamente à renda dos 

moradores. A Lei de ZEIS estabelece a proporcionalidade do número de vagas 

(NV), reservadas para automóveis nas áreas comuns ao número de unidades 

habitacionais (NUH), construídas, conforme a tipologia, nos art. 20º, inciso IV 

(ZEIS 1) e art. 35º, parágrafo 4º (ZEIS 2), que remetem ao Anexo IV, Quadro 3. 

São adotados:  

 1/5 do número de unidades habitacionais (NUH/ 5) em ZEIS 1 ou 

sobrepostas em ZEIS 2;  

 1/3 do número de unidades habitacionais (NUH/3) em ZEIS 2 para edifícios 

com até 03 pavimentos; 

 1/2 do número de unidades habitacionais (NUH/2) em ZEIS 2 para edifícios 

com até 05 pavimentos;  

 Acima de 6 pavimentos, o número de vagas corresponde ao número de 

unidades habitacionais (NV=NUH), conforme parâmetros adotados no restante 

da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1992).  

O impacto negativo gerado com a definição de grandes condomínios pode ser 

limitado com a definição da dimensão máxima do lote. Pequenas áreas com a 

vida comunitária razoavelmente desenvolvida podem apresentar soluções 

favoráveis, para a administração necessária do condomínio, o que não ocorre 

em grandes áreas. Com a predominância de habitações coletivas verticalizadas 

a partir do período BNH, o instrumento jurídico condomínio é utilizado em larga 

escala para a regularização destas propriedades do solo, apresentando 

incompatibilidades econômicas, sociais e culturais a população destinada. 

Os estudos desenvolvidos por Medvedovski (2005) sugerem a utilização de 

figuras jurídicas mais adequadas para a participação popular, tais como, a 

Associação de Moradores, sem fins lucrativos, abrigada pelo Código Civil, para 

o desenvolvimento comunitário. Segundo a pesquisadora, desta forma, separa-

se a regulamentação das relações sociais da regulamentação da propriedade. 

Abiko (2002), na identificação dos problemas predominantes no Programa 

Cingapura, em São Paulo, aponta a manutenção das áreas internas dos 

condomínios e o convívio entre os moradores. Há também a preocupação com 

segurança, desejo de cercar o conjunto, transformando-o num condomínio 
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fechado. A dissociação das áreas de uso comum das unidades habitacionais 

presentes em grande parte dos planos urbanísticos incluindo as áreas verdes e 

de recreação, traz falta de segurança, ausência de manutenção dos espaços 

exteriores, descuidos no trato com o lixo, e até vandalismos. Os moradores 

mantém controladas unicamente as áreas que são claramente demarcáveis e 

identificáveis como sua propriedade. As indefinições de propriedade e de 

responsabilidades sobre estes espaços coletivos fazem com que se encontrem 

abandonados ou apropriados indevidamente por alguns usuários destes 

conjuntos.  

Com base nos projetos em execução pela Cohab-st, estima-se uma proporção 

de 450 a 480 unidades habitacionais em terrenos com área de 15.000m² 

aproximados, conforme dimensão máxima definida para o lote em ZEIS 2, o 

que corresponde a mais de 2.000 pessoas convivendo num mesmo lote. Os 

programas de pós-ocupação existentes na Cohab-st alertam para a 

administração coletiva que, deve ser planejada na fase de projeto para evitar 

os conflitos posteriores à ocupação. 

A dimensão mínima do lote atua no controle da densidade e condições de 

habitabilidade e salubridade para toda a cidade. O município pode controlar o 

valor imobiliário dos lotes através da taxa de ocupação, a relação entre a área 

ocupada pela projeção horizontal da edificação e a área do lote.  

A valorização dos lotes de menores dimensões foi regulada pela Lei de ZEIS, 

em 1992, através da concessão de taxas de ocupação maiores e, 

progressivamente menores para lotes maiores até o limite máximo da 

ocupação predominante na zona adjacente. A aplicação de fórmula para 

cálculo da taxa proporcional ao tamanho do lote favorecia aos possuidores de 

lotes menores, majorando o direito de construção para os lotes de menores 

áreas. Este requisito foi alterado na Lei Complementar 479/06.  

A previsão dos recuos das edificações com relação às vias públicas, 

considerando a categoria da via e suas características de funcionamento, 

também restringe a propriedade imobiliária e prioriza aspectos coletivos 

qualitativos da ocupação urbana. O recuo frontal mínimo exigido para as vias 

coletoras, conforme art. 24º, da Lei Complementar 312/98, é de 5m, 

excetuando-se, alguns trechos de vias oficiais, ou, ainda a Zonas Central I e II, 

com características de preservação histórica. Nos casos de lotes com mais de 
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uma frente, em esquinas, admite-se a redução de um dos recuos frontais para 

3m, desde que as vias não sejam arteriais. Os recuos inferiores de lotes 

pertencentes a loteamentos aprovados também podem ser reduzidos. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1998) 

Os recuos das edificações com relação às divisas laterais e de fundos, ao 

limitar a volumetria, garantem insolação, iluminação natural e ventilação aos 

lotes vizinhos e possibilita a abertura de vãos na edificação. Os recuos laterais, 

definidos nos art. 20º, incisos VIII e IX (ZEIS1) e 35º, parágrafos 3º e 8º (ZEIS 

2), foram criados com esse fim.  

Os recuos frontais para os logradouros públicos oficiais, com a alteração da Lei 

Complementar 479/06, passam a respeitar os definidos para as zonas de uso 

do solo contíguas às ZEIS, no art. 20º, inciso X exceção garantida aos recuos 

frontais para as vias internas do Plano Urbanístico no inciso XI, (ZEIS 1) e 

Anexo 2, Quadro1, nota (b), (ZEIS 2 e EHIS). Os artigos alterados se 

contradizem, pois a inobservância aos recuos frontais permitida nas ZEIS 

torna-se vetada com a oficialização do sistema viário e a obrigatoriedade de 

recuos equivalentes as zonas adjacentes. O município não aceita a aprovação 

simultânea no Plano Urbanístico, do parcelamento do solo e da implantação 

das unidades habitacionais. Com a aprovação do parcelamento do solo, o 

sistema viário passa ao domínio do Poder Público, e exige-se, assim a 

observância aos recuos anteriormente abolidos, acarretando interpretações 

divergentes da legislação, a critério dos técnicos responsáveis pela análise.  

A aprovação do conjunto habitacional em ZEIS sem a apresentação da 

implantação das unidades habitacionais simultânea ao parcelamento do solo 

inibe também o parcelamento com lotes pequenos de 40m², e testada mínima 

de 4m, em função da redução da capacidade de construção de unidades 

habitacionais mínimas com 20m².  A observância aos recuos, conforme inciso 

VI art. 20º da Lei Complementar 53/92, torna inviável esta unidade mínima pela 

lei em lotes de 40m². 

 

4.4 TIPOLOGIAS HABITACIONAIS 

 

As normas e procedimentos para o controle de obras no município de Santos 

são estabelecidas pelo Código de Obras ou Lei Complementar 84/93.  
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As moradias de interesse social e suas dimensões mínimas também estão 

previstas no Código de Obras: 

Art. 37º - Consideram-se moradias de interesse social as unidades habitacionais 
embrionárias ou completas, cuja área construída não exceda a 60 m

2
 (sessenta metros 

quadrados). 
§ 1º. -

 
São consideradas moradias de interesse social, quando componentes de conjunto 

residencial, aquelas implantadas por cooperativas habitacionais, órgãos públicos, 
associações de movimentos populares ou através da iniciativa privada, desde que 
aprovadas previamente pelo Conselho Municipal de Habitação. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTOS, 1993) 

 

A Lei de ZEIS, instituída a partir das exceções concedidas a moradia de 

interesse social, apresenta oferta diversificada de tipologias habitacionais: a 

casa evolutiva denominada, embrião com ampliação; a casa geminada; a casa 

sobreposta ou o apartamento no conjunto habitacional.  

O custo da construção, composto de material, mão de obra e encargos sociais, 

entre outros, não alcançou por parte dos agentes produtores, melhor 

produtividade, com a racionalização dos métodos construtivos, qualificação dos 

trabalhadores da construção civil e diminuição dos excessivos tributos que 

pesam sobre toda a cadeia produtiva. As políticas públicas locais adotaram o 

mutirão e a autoconstrução na economia dos recursos disponíveis, e a tipologia 

habitacional evoluiu dentro desta prática (MARICATO,1996). A falta da 

definição dos recursos para financiamentos por parte do poder público, ou de 

parcerias que estimulem a participação dos empresários, obriga os 

interessados na aquisição de unidades populares que não detém poupança 

para aquisição dos imóveis, à autoconstrução de suas habitações. Nestes 

casos, os habite-se parciais podem ser concedidos segundo o art. 22º do 

Código de Obras, permitindo-se a casa evolutiva, inclusive, com a ocupação da 

família no imóvel que atender condições mínimas.  

Art. 22º - Nenhuma edificação pode ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela 
Prefeitura e expedido o "Habite-se". 
Parágrafo Único - No caso de moradia de interesse social, esta poderá ser habitada 
antes de concluídas todas as obras, desde que estejam em condições de ser utilizados 
um dos compartimentos de permanência prolongada, a cozinha e o banheiro com suas 
respectivas instalações (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1993). 

 

O Código de Obras, no art. 36º, parágrafo 4º, aceita a área útil inferior a 30m², 

entretanto discorda da casa embrionária com 20m², de acordo com a somatória 

dos ambientes no quadro citado da Lei de ZEIS, conforme dados da tabela 13. 

Art. 36º - Residência ou habitação é a edificação destinada exclusivamente à moradia, 
constituída pelo menos por ambientes destinados a estar, repouso, compartimento 
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sanitário, cozinha e área de serviço, sendo o somatório das suas áreas, nos termos do 
art. 38º, superior a 30 m

2
 (trinta metros quadrados). 

(...) 
 
§ 3º - A sala pode ser conjugada à cozinha e ao dormitório, e a área de serviço 
conjugada à cozinha ou ao banheiro, desde que a área do compartimento resultante 
corresponda, no mínimo, à soma das áreas previstas para cada um deles. 
 
§ 4º - Resguardadas as condições básicas de higiene e salubridade, as unidades de 
interesse social poderão ter a área útil inferior a 30,00m

2
 (trinta metros quadrados) desde 

que contenham, quando completas, os compartimentos constantes no "caput" deste 
artigo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1993) 

 
Tabela 13: Tabela comparativa dos parâmetros edilícios municipais para HIS 

 
 

PARÂMETROS 
EDILÍCIOS 

CÓDIGO DE OBRAS 
 (Art. 37º) 

LEI DE ZEIS 
 (Anexo V, Quadro 4) 

ÁREA 
MÍNIMA 

(m²) 

Círculo 
mínimo/diâmetro 

(m) 

ÁREA 
MÍNIMA 

(m²) 

Círculo 
mínimo/diâmetro 

(m) 

ÁREA CONSTRUIDA Menor que 
30  

___________ 20  ___________ 

SOMATÓRIA: SALA E 
1º QUARTO 

20  
(*) 

___________ ______ ___________ 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 

SALA 6  2,00  6  2,00  

COZINHA 4 1,60  4  1,60  

A.S. 2,5  1,20  2  1,00  

BANHEIRO 2  1,40  2  1,00  

1º QUARTO (*) ___________ 6  2,00  

2º QUARTO 6  2,00  6  2,00  

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Parâmetros construtivos mínimos para as habitações de interesse social 

ilustrados na tabela 13, são definidos no Anexo V, Quadro 4, da Lei 

Complementar 53/92; mencionados no art. 20º, incisos V, VI, VII, XIII e 

parágrafo 1º (ZEIS 1) e art. 35º, parágrafos 1º, 2º, 5º, 6º e 9º (ZEIS2). 

O art. 37º da Lei Complementar 84/93, no item a do inciso V, referente às 

dimensões mínimas de sala e um dormitório conjugados, considera 

parcialmente as dimensões previstas no Quadro 4 da Lei de ZEIS, o que 

incompatibiliza as referidas leis. O Código de Obras, no art. 38º, parágrafo 3º, 

atenua as disposições para edifícios plurihabitacionais, que são ratificados na 

Lei de ZEIS. 

O projeto estrutural do edifício plurihabitacional com cinco pavimentos sem 

elevador, largamente utilizado nos projetos atuais das ZEIS, determina o uso 

de estacas na fundação, com custo mais elevado, devido à péssima qualidade 

de grande extensão do solo, em Santos, e obriga o pleito de financiamentos 

dos recursos financeiros em outras instâncias de governo. Entretanto, a 
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carência de terrenos vazios acarreta o uso desta tipologia para melhor 

aproveitamento dos recursos e adensamento das áreas.  

Para assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos, o 

Decreto 5296/ 2004, que regulamenta as Leis Federais 10.048/2000 e 

10.098/2000, determina que, na habitação de interesse social, deverão ser 

promovidas as seguintes ações: 

I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras 
arquitetônicas e urbanísticas; 
II - no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis 
no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos; 
III - execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação multifamiliar, 
conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e 
IV - elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de 
elevador adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. (BRASIL, 2004) 

 

A tipologia multifamiliar vertical disponibiliza nos edifícios construídos pela 

Cohab-st, a reserva de 5% do total de unidades habitacionais, conforme a Lei 

n.º 2.366 de 02 de janeiro de 2006, e a Lei 623 de 17 de março de 2008, que 

destina vagas nas unidades térreas, para idosos e deficientes. A Lei de ZEIS 

não apresenta definições para este fim. 

Art. 1.º Em todo núcleo de habitação popular construído por iniciativa ou intermediação 
do Município, reservar-se-ão para idosos carentes 5% (cinco por cento) das unidades. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 2006) 
 
Art. 1° - Ficam as unidades habitacionais térreas e na falta destas as localizadas no 
primeiro pavimento dos conjuntos habitacionais populares, reservadas aos portadores de 
necessidades especiais, e na falta destes para pessoas idosas contempladas como 
beneficiárias nos programas habitacionais no Município de Santos. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTOS, 2008) 

 
 

4.5  ÁREAS COMERCIAIS 

 

Segundo dados do IBGE, no Brasil, quase um terço da população vive com até 

meio salário mínimo per capita. Em termos absolutos são cerca de 49.000.000 

de pessoas, acrescentando-se a este grupo as pessoas sem rendimento, 

chega-se à estimativa de 54.000.000 de pessoas que podem ser consideradas 

pobres. O Instituto aponta a existência de 18.787 domicílios urbanos com até 3 

salários mínimos de faixa de renda mensal, em Santos, e enuncia, também, 

6.380 famílias em coabitação familiar urbana e domicílios improvisados 

urbanos, nesta faixa de renda, que representam 33,96% dos domicílios 

urbanos apontados (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2004). 



107 
 

As disposições da maioria dos tratados internacionais enfocam que os 

municípios brasileiros devem instrumentalizar novas políticas públicas, como a 

geração de emprego e renda aos moradores das áreas urbanizadas, nestes 

casos, concentradas nas ZEIS, destinadas a alavancar processos de inclusão 

social e de mitigação da pobreza (HABITAT II, 2007).  

CALDAS e SILVA (2005) constatam que o zoneamento monofuncional, a 

especialização rígida do espaço e a setorização de atividades garantem o 

isolamento da habitação e não refletem o traçado urbano praticado nas 

cidades, dificultando a integração espacial e social destes conjuntos 

habitacionais. As autoras abordam a necessidade de aprofundamento da 

discussão referente a usos mistos, diversificação da paisagem e de usos, em 

face da introdução de instrumentos como as ZEIS e a elaboração de Planos 

Urbanísticos nestas áreas. Em se tratando de subsistência da família 

proveniente de assentamentos informais, ou desempregados, a imprevisão do 

uso comercial no projeto urbanístico, constitui falha que repercute na inserção 

do comércio informal. Os estudos de DENALDI (2003), no município de Santo 

André, reforçam esta análise, que acarretaram em alteração das ZEIS no 

município, acrescentando parâmetros para inclusão de comércio. 

A introdução dos usos comerciais nos planos urbanísticos em ZEIS, considera 

principalmente, seu caráter de subsistência da família moradora, previstos no 

art. 17º, parágrafo 2º e os art. 21º(ZEIS 1), e 35º, parágrafo 7º (ZEIS 2), que 

definem as atividades não residenciais permitidas em conjuntos habitacionais 

de interesse social.  

A Lei Complementar 312/98 disciplina o uso comercial adequado a 

classificação viária no seu art. 17º. 

Art. 17º - São considerados desconformes os usos regularmente licenciados antes da vigência 
desta lei complementar e que não se enquadrem nas categorias de uso permitidas na zona e 
classificação viária. 
§ 1o - Será permitida a utilização de imóveis aprovados para uso comercial, prestação de 
serviços, industrial ou que tenham sido ocupados em atividades desconformes, antes da 
vigência da Lei Complementar nº 312, de 23 de novembro de 1998, observados os seguintes 
critérios: 
I – em vias locais, somente serão permitidas as atividades classificadas como: 
a) CS1 ou CS2; 
b) em caso de CS3, CS4 e CS5, somente as enquadradas na mesma atividade do projeto 
aprovado ou da atividade da ultima licença de funcionamento, quando da entrada de vigência 
da Lei Complementar nº 312, de 23 de novembro de 1998; 
II – em vias coletoras, arterial 1 e 2, CDRU – Corredores de Desenvolvimento e Renovação 
Urbana, CP – Circulação de Pedestres e CPC – Corredores de Proteção Cultural somente as 
enquadradas na mesma atividade do projeto aprovado ou da atividade da ultima licença de 
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funcionamento, quando da entrada de vigência da Lei Complementar nº 312, de 23 de 
novembro de 1998. 
 

A desconformidade de usos não reconhece a hierarquização viária vigente em 

ZEIS. Não são admitidos os comércios de alimentação a exemplo de 

quitandas, mercearias, laticínios, casa de carnes, frutarias, padarias e 

panificadoras. Propõe-se a revisão deste impedimento sob controle especial, 

tendo em vista o alto grau de necessidade deste tipo de comércio no cotidiano 

das famílias e a integração de políticas públicas de geração de emprego e 

renda, a exemplo de programas existentes no âmbito municipal de ações 

sociais que adotam a padaria comunitária, ou ainda hortas comunitárias, na 

capacitação dos serviços específicos e venda dos produtos para a 

comunidade. 

A experiência no trato das questões habitacionais no Município de Santo 

André, adquirida em dez anos de aplicação da Lei de AEIS, entre outras, 

possibilitou uma reflexão amadurecida sobre os processos de urbanização e de 

regularização fundiária, permitindo a reformulação do aparato jurídico, para a 

admissão da destinação de lotes do parcelamento aprovado à implantação de 

unidades econômicas, a fim de instrumentalizar novas políticas públicas com 

vistas à geração de emprego e renda aos moradores das áreas urbanizadas 

(DENALDI, 2003). 
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5. ESTUDO DE CASO: PLANO URBANÍSTICO EM ZEIS  

5.1 Vila Pantanal 

 

Os objetivos específicos constantes no memorial descritivo do plano 

urbanístico elaborado pela Cohab-st, para a implantação deste 

empreendimento, são: 

 Estimular a participação da população envolvida, em todas as etapas de 

intervenção, preservando a participação popular. 

 Definir plano urbanístico que responda aos anseios e características da 

população alvo, garantindo o respeito aos fatores culturais e históricos na 

elaboração do projeto, guardando limites físicos. 

 Garantir a posse de terra à população através da regularização da situação 

fundiária. 

 Incentivar/ capacitar a população para a participação no processo de 

produção das unidades habitacionais. 

 Remover moradias instaladas em área degradada, na favela. 

 

Desse modo, percebe-se a congruência com os objetivos presentes na 

legislação de ZEIS que norteia a elaboração de seu plano urbanístico, no 

tocante ao respeito às características da população, à gestão participativa e à 

legalização da posse.  

O plano urbanístico, em fase de estudos preliminares pela Cohab-st, dividido 

em quatro etapas de urbanização, esquematizada na figura 12, facilitou o 

planejamento, execução e a mudança das famílias, conforme a organização 

comunitária existente. Permite ainda neste caso, que as famílias sejam 

reassentadas após a construção da fase anterior, dirimindo os custos de 

alojamentos provisórios. As figuras 12 e 13 demonstram o croqui e fotografia 

da favela, a esquerda, com a localização dos barracos, atrás da área do campo 

de futebol, mantida vazia, juntamente com o lote da fase 1, que faz frente para 

a rua Martins Fontes. O croqui da direita na figura 12 apresenta a implantação 

dos edifícios da Fase 1, e as três fases subsequentes.  
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Figura 12: Croquis da Favela Vila Pantanal e Urbanização em etapas 
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Fonte: Material de divulgação - Arquivo Cohab-st 

 
As quatro fases ilustradas em cores diferentes na figura 12 são: 

Fase 1: Construção de 13 blocos com 260 unidades habitacionais em terreno 

vazio- ZEIS 2 – vizinho a área da favela (v. figura 14); 

Fase 2: Transferência de 260 famílias para as unidades habitacionais da fase 

1, demolição dos barracos e limpeza do terreno e construção de outros 13 

blocos de edifícios com 260 unidades habitacionais, conforme ilustram as 

figuras 14 e 15. Essa medida possibilita a terraplenagem desta etapa da obra. 

 
Figura 13: Vista superior da Favela Vila Pantanal 

 

 
Fonte: Acervo Cohab-st (2000) 
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Figura 14: Fotografias do Conjunto Habitacional na Fase 1 e da favela Vila Pantanal, em 
processo de remoção dos moradores 

 

 
Figura 15: Croquis das Fases 1 e 2 de implantação 

 

 
Fonte: Arquivos da Cohab-st 

 

Fase 3: Transferência de 260 famílias para as unidades habitacionais da fase 

2, demolição dos barracos e limpeza do terreno e construção de outros 12 

blocos de edifícios com 240 unidades habitacionais;  

Fase 4:  Transferência de 213 famílias para as unidades habitacionais da fase 

3, restando 27 unidades para moradores de outras áreas, limpeza do terreno e 

construção de mais 180 unidades, também destinadas à moradores de outras 

áreas. 

As fase 3 e 4 estão ilustradas na figura 16. 
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Figura 16: Croquis das Fases 3 e 4 de Implantação 

 
Fonte: Arquivos da Cohab-st 

TOTAL: Construção de 940 unidades habitacionais, sendo 733 destinadas aos 

moradores da Favela Vila Pantanal e 207 destinadas aos moradores de outras 

áreas a serem definidas. 

O empreendimento global a ser desenvolvido em toda a área da Vila Pantanal 

beneficiará as famílias moradoras, ao mesmo tempo em que proporcionará 

melhorias ambientais à região onde se localiza. Pesquisa sócio-econômica 

realizada pela Cohab-st em 1999,  apontou cerca de 733 famílias com renda 

mensal entre zero e cinco salários mínimos. 

A atualização da pesquisa em 2001, pela Cohab-st, antes da entrega dos 

edifícios correspondentes a primeira etapa de implantação do plano 

urbanístico,  demonstrada na tabela 14, comprovou que em 35,47% do total 

das moradias,  73,85% das famílias moradoras se enquadravam na faixa de 

renda com até três salários mínimos. Os critérios da pré-seleção dos 

cadastrados pela Cohab-st e C.D.H.U. nesta etapa, excluíram as famílias com 

único integrante ou com renda inferior a um ou superior a dez salários mínimos.  

 

Tabela 14: Quantidade de famílias por faixa de renda na Vila Pantanal – Fase 1. 

Faixas de Renda Familiar (em salários mínimos*) 

Até 3 Mais de 3 a 5 Mais de 5 a 10 Mais de 10 Total 

Abso- 
Luto % 

Abso- 
luto % 

Abso- 
luto % 

Abso- 
Luto % 

Abso- 
luto % 

 
192 73,85 57 21,92 10 3,85 1 0,38 260 100 

*Salário mínimo vigente a partir de 01/04/01, R$ 180,00 (MP 2142/ 2001 D.O.U. 30/03/01) 
Fonte: Pesquisa sócio-econômica elaborada pela Cohab-st (2001)   
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A pesquisa tabulou ainda, o tempo de permanência no município e na moradia, 

o número de integrantes por família e a existência de coabitação, a 

escolaridade e a atividade de trabalho. A tabulação dos dados revelou que 

92,56% dos imóveis possuíam uma família moradora, 7,08% apresentavam 

duas famílias coabitantes, e 0,36%, com três famílias coabitantes. 

 

Tabela 15: Tempo de moradia das famílias removidas na fase 1 da Vila Pantanal. 

Tempo de moradia (anos) 

Até 1 ano 
Mais de 1 

ano a 2 anos 
Mais de 2 a 5 

anos 
Mais de 5 a 10 

anos 
Mais de 10 

anos 

Abso- 
Luto % 

Abso- 
luto % 

Abso- 
luto % 

Abso- 
Luto % 

Abso- 
luto % 

 
29 11,15 45 17,31 117 45 31 11,92 38 14,62 

Fonte: Pesquisa sócio-econômica (2001) elaborada pela Cohab-st  

 

O tempo de moradia das famílias da denominada fase 1 da Vila Pantanal, 

conforme a tabela 15, era mais incidente na faixa de 2 a 5 anos, ou 45% do 

total de 260 famílias pesquisadas antes da remoção para os respectivos 

edifícios desta etapa de implantação (2001). A pesquisa efetuada em 1994 

relatou o surgimento da ocupação em junho de 1990, nesta porção da gleba 

pertencente à Cooperativa dos Trabalhadores Portuários. 

No universo das edificações cujos moradores participaram da pesquisa 

socioeconômica atualizada em 2001, verificou-se a predominância do uso 

residencial (95,39%), havendo também o uso misto, residencial e comercial 

(4,61%).  

 

Figura 17: Fotografias dos barracos existentes na Vila Pantanal 

 

Fonte: Arquivos da Cohab-st (2000) 
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A primeira pesquisa socioeconômica habitacional, realizada pela Cohab-st em 

1994, relacionou um total de 551 imóveis, com gabarito predominante de um 

pavimento; as tipologias das construções, segundo o material empregado na 

vedação, se dividiam em alvenaria, madeira e materiais reciclados em geral, e 

para a implantação no terreno, sem as condições favoráveis de aterro, 

utilizavam palafitas sobre o rio Saboó conforme figura 17, com 43,48% das 

casas, sujeitas a enchentes; 21,02%, em áreas alagadas e 35,50%, em terreno 

seco.   

O agravamento dos problemas sociais e da degradação da área registrado dez 

anos após a pesquisa, em reportagem do jornalista Fuccia, publicada em 11 de 

janeiro de 2004 no jornal santista A Tribuna, descreve o rápido crescimento de 

uma pequena favela surgida num terreno baldio atrás do Cemitério da Filosofia, 

e o controle imposto à população por narcotraficantes, denunciado pelo 

Ministério Público. 

O ato inicial ao Programa de Erradicação da favela da Vila Pantanal, na Fase I 

do Projeto, obteve sua formalização através do convênio com a C.D.H.U. 

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), autorizado através 

da Lei Municipal nº 1775 de 1º de julho de 1999, conforme publicação no Diário 

Oficial de 02/07/1999, alterada pela Lei Municipal nº 1947 de 03 de julho de 

2001, constante no Diário Oficial de 04/07/2001. A Área 1, objeto da Matrícula 

46.645 – 1º CRI de Santos, lançamento fiscal PMS 23.019.209.000, foi doada à 

C.D.H.U., com a finalidade de implantação de um Conjunto Habitacional de 

Interesse Social, com 260 unidades pluri-habitacionais, atendendo, assim 

demanda dirigida às famílias da fase 2 neste processo de urbanização. O 

decreto municipal nº 3760 de 26 de julho de 2001, publicado no diário oficial 

de 27 de julho de 2001, denominou “Governador Mário Covas Júnior”, o 

conjunto habitacional integrante do projeto Vila Pantanal, a ser construído sob 

gestão da Cohab-st, Companhia de Habitação da Baixada Santista.  

Com 11.550,62 m2, durante o processo de formação do próprio bairro e 

crescimento desse setor da cidade, a Área 1 permaneceu intacta, sendo 

utilizada única e exclusivamente com a instalação de um pátio de caminhões 

autorizado pelo Santos Futebol Clube, antigo proprietário da área, objeto de 

permuta com a Prefeitura Municipal de Santos, por terreno onde se localiza o 
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atual centro de treinamento “Rei Pelé” no próximo Bairro do Jabaquara.  

A Prefeitura Municipal de Santos também firmou convênio com a C.D.H.U. para 

a urbanização e construção de edifícios na Área 2, autorizado através da Lei 

Municipal nº 2358 de 28 de dezembro de 2005, conforme publicação no Diário 

Oficial de 29/12/2005. Com prazo de vigência de cinqüenta meses, se obrigou 

a atender demanda dirigida de acordo com cadastramento elaborado pela 

Cohab-st, na Favela Vila Pantanal, conforme deliberação do Conselho 

Municipal de Habitação. Neste aspecto, em se tratando de ZEIS 1, a 

permanência das famílias moradoras é garantida na Lei Complementar 53/92 

em seu art. 2º, inciso I, item b, através de remanejamento desta população 

para novas unidades habitacionais, preferencialmente na mesma ZEIS.  

A certidão 04/2001 expedida pela Secretaria de Planejamento atestou boas 

condições sob os aspectos geotécnicos e ambientais para implantação de 

loteamento na Vila Pantanal. 

A implantação da fase 1 ocupa  posição referencial como primeiro projeto 

constituído de edifícios plurihabitacionais com cinco pavimentos, a ser 

implantado em ZEIS 2, após a regulamentação da Lei de ZEIS, o que significa 

um modelo de intervenção para conjuntos habitacionais verticais sob regime 

condominial. 

O trâmite para a aprovação do projeto urbanístico desta etapa se deu através 

do processo 49.377/2000, substituído pelo processo 20.256/2002-79. Conflitos 

com a legislação existentes no projeto impediram a aprovação segundo os 

seus critérios, tais como: 

I - Com a Lei Complementar 53/92 (ZEIS) 
a) Pé-direito nos compartimentos de 2,40m – inferior a 2,50m, conforme Anexo V- Quadro 4; 

b) Área de serviço com 1,97 m², inferior a 2,00 m², conforme Anexo V- Quadro 4; 

c) Distribuição de vagas de estacionamento não atende ao Art. 35, § 4º, referente ao percentual 

previsto de vagas de automóveis (89%), deficientes físicos (1%) e motos (10%) conforme Anexo 

III- Quadro 2. 

II – Com a Lei 84/93 (Código de Obras) 
a) Largura da circulação interna das unidades inferior a 0,90 m, conforme artigo 28; 

b) Os blocos não possuem reservatório superior de água, conforme artigo 58, § 2º.   

(Processo nº 20.256/2002-79, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS) 

   

Alterações na legislação de ZEIS, Lei Complementar 479/2003, neste período, 

acrescentam parâmetros urbanísticos para lotes em condomínio, reserva de 

vagas adequadas à acessibilidade de deficientes físicos e motocicletas e outras 

determinações (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1992). 
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Todas as questões técnicas apresentadas poderiam ser resolvidas com 

algumas alterações no projeto, entretanto a decisão urgente optou por 

aprovação através da Câmara Municipal de Santos. O Processo nº 

111.165/2004-11 contempla o projeto de lei que instituiu a aprovação do projeto 

arquitetônico do Conjunto Habitacional “Governador Mário Covas Júnior”. A Lei 

Complementar 531/2005 autorizou a aprovação do projeto arquitetônico. 

Recebeu o alvará de aprovação nº 051/2006 em 16/05/06. Percebe-se pelo 

ano inicial (2000) do processo municipal, identificado após a barra da 

numeração, e o tempo despendido até a obtenção do alvará (2006), a presença 

de dificuldades no trato com habitação de interesse social nos órgãos 

responsáveis municipais ou na Comissão de análise e aprovação (Comzeis), 

acarretando procedimentos paralelos e morosos até a conclusão da análise 

dos projetos. Recursos facilitadores, tais como o convenio firmado com a 

C.D.H.U. em 1999 e, a dispensa de análise no Graprohab11 em 2003, pouco 

influenciaram na agilização deste trâmite na prefeitura municipal.  

Ofício Graprohab nº 672/03 de 15 de julho de 2003 em resposta a consulta 

referente à dispensa de análise, informou que a aprovação em condomínio nos 

termos da Lei Federal 4591/64 adotada neste conjunto habitacional, não se 

enquadrava nos critérios estabelecidos pelo Graprohab para empreendimentos 

sujeitos a análise deste colegiado. A concepção do projeto, desenvolvido por 

empresa contratada pela Cohab-st, a partir de estudos preliminares de 

produção própria, previam em seu escopo, um lote condominial. Os 

condomínios verticais com áreas inferiores a 15.000 m² são dispensados da 

análise, desde que apresentem diretrizes técnicas comprovando a viabilidade 

de atendimento pelos órgãos ou concessionárias responsáveis pelos serviços 

públicos (SÃO PAULO, 2007). 

O projeto urbanístico desmembrou parte da área doada ao C.D.H.U. para 

implantação de rua e definiu o restante para uso residencial. 

_______________________________________________________________ 
11

 Decreto nº 52053 de 13 de agosto de 2007, Artigo1º: Fica reestruturado o Grupo de Análise 
e Aprovação de projetos Habitacionais - Graprohab, vinculado à Secretaria da Habitação, 
objetivando centralizar e agilizar a tramitação dos projetos de parcelamento do solo para fins 
residenciais e de núcleos habitacionais a serem implantados, localizados em áreas urbanas ou 
de expansão urbana, assim definidas por legislação municipal. 
Artigo 2º: O Graprohab, será constituído por representantes dos seguintes órgãos e entidades 
da Administração Pública estadual (...) ( SÃO PAULO, 2007) 
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5.2 Localização / Entorno  

 

A denominada Vila Pantanal situa-se, conforme as figuras 18 e 19, em terreno 

encravado aos fundos, próprio municipal, da Av. Martins Fontes nº 1115, no 

Bairro Saboó, Zona Noroeste do Município de Santos. Há também acessos 

pelas ruas Cananéia e Maria Féa, sem nº. 

 
Figura 18 : Zona Noroeste de Santos 

 

 
 Fonte: arquivos da Cohab-st. 

 

 
Figura 19: Localização da Vila Pantanal 

 

  
Fonte: www.googleearth.com 

http://www.googleearth.com/
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A figura 19 ilustra a Av. Martins Fontes, correspondente ao prolongamento da 

Rodovia Anchieta, dentro do perímetro urbano, que constitui a principal entrada 

do município de Santos.  

Confronta, ainda, na margem direita do rio Saboó, com a ZEIS 1 - Flamínio 

Levy, antiga ocupação originada pela venda imprópria de lotes a pessoas de 

boa-fé, e atravessando a rua do mesmo nome, também indicada na figura 19, 

encontra-se o Conjunto Habitacional dos Estivadores Portuários. 

A demarcação como ZEIS 1, representada na figura 20, com a cor amarela, 

beneficia a população de baixa renda, moradora na favela Vila Pantanal, com o  

reconhecimento desta ocupação clandestina pelo poder público, em região 

dotada de boa infraestrutura, em vias oficiais do município definidas pela Lei 

Complementar 151/94. O oficio 138/04-GP de 9 de dezembro de 2004, da 

Cohab-st, solicitou à Prefeitura Municipal de Santos, a delimitação da ZEIS 1 

Pantanal, regulamentada pela Lei Complementar 591/06. 

A ZEIS-2 – Pantanal (Lei Complementar nº 53/92 e suas alterações), no 

terreno vazio ilustrado na figura 20 com a cor laranja, visou garantir a 

otimização do empreendimento, para implantação de programa habitacional de 

interesse social. Conforme ata da reunião da Comzeis de 22 de maio de 2000, 

ocorreu o enquadramento e gravação como ZEIS 2. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTOS, 1992).  

 

Figura 20 : Localização das ZEIS 1 e 2 

 

  
Fonte: site www.santos.sp.gov.br e arquivos da Cohab-st. 

http://www.santos.sp.gov.br/
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A Lei Complementar nº 397 de 13 de junho de 2000 instituiu a ZEIS 2, na Vila 

Pantanal, delimitada no Anexo único, que a compõe. 

A Av. Martins Fontes é bem servida de transporte coletivo. A partir de 

informações disponibilizadas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego 

de Santos), há vinte e oito linhas de ônibus entre circulares municipais e 

intermunicipais que atendem a Zona Noroeste do município, e dirigem-se a 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, próxima a este empreendimento, que 

concentra a maioria dos itinerários. Com o modelo de transporte coletivo 

implantado em Santos, muitas das linhas citadas acessam o Terminal de 

Integração de Passageiros „Rubens Paiva' no bairro do Centro, onde é possível 

fazer a baldeação para outras linhas sem o pagamento de nova tarifa. 

A área do entorno é servida por redes de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, mantidas pela concessionária estadual SABESP e rede 

de energia elétrica fornecida pela CPFL, Cia Piratininga de Força e Luz. 

 
Figura 21: Localização dos Equipamentos Públicos   

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em planta da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 
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Tabela 16: Relação de equipamentos comunitários no entorno 

EQUIPAMENTOS SAUDE  Endereço Bairro 

01 
 

AMBESP-CENTRO - SEÇÃO 
AMBULATÓRIO DE 
ESPECIALIDADES CENTRO 

Rua Gonçalves Dias,8  Centro  

02 
 

AMBESP-ZN - AMBULATÓRIO DE 
ESPECIALIDADES DA ZONA 
NOROESTE 

Rua Prof. Luis Gomes 
Cruz s/nº  

Castelo 

09 SECERPA  Rua José Ricardo, 32  Centro  

PL1 POLICLÍNICA ALEMOA E CHICO DE 
PAULA 

Rua Santa Maria, 186  Vila 
Haddad 

PL20 POLICLÍNICA VALONGO Rua Profª. Maria Neusa 
Cunha s/nº   

Saboó 

PL14 POLICLÍNICA MORRO SÃO BENTO Rua São João s/nº - 
próximo a EMBRATEL   

Morro São 
Bento 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO Endereço Bairro 

E6 EE PADRE BARTOLOMEU DE 
GUSMÃO 

Rua Itanhaém, 394   Saboó  

UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO Endereço Bairro 

M30 UME HILDA RABAÇA Rua Santa Maria, 9   Vila 
Haddad  

M50 UME PROFª. MARIA LUIZA S. 
RIBEIRO 

Rua Pio XII, 40   Saboó  

M51 UME MARIA PATRÍCIA Av. Martins Fontes, 225  Saboó  

M52 UME PROF. MÁRIO DE ALMEIDA 
ALCÂNTARA 

Rua Mansueto Pierotti, 75 Valongo  

UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO Endereço Bairro 

M53 UMEF MARTINS FONTES Estrada João Baptista, s/n  Morro 
Penha  

M54 UME DR. NELSON DE TOLEDO 
PIZA 

Rua Flamínio Levy, s/n  Saboó  

M57 UME PREF. OSWALDO JUSTO Rua Ana Santos, 125   Vila 
Haddad  

M69 UME 28 DE FEVEREIRO Rua Flamínio Levy, 1051  Saboó  

M61 UME REGINA ALTMAN Rua 3, casa 1 e 2   Vila 
Progresso 

M66 UME PROFª. TEREZINHA J. S. 
PIMENTEL 

Rua São Roque, s/n   Morro São 
Bento 

OUTROS   

 4º CIA DA POLÍCIA MILITAR Av. Nossa Senhora de 
Fátima nº 285 

Saboó 

 INSTITUTO MÉDICO LEGAL Avenida Martins Fontes s/nº Saboó 

 CEMITÉRIO DA FILOSOFIA Praça Rui de Lugo Viña s/nº Saboó 

 DEPARTAMENTO DE AÇÃO 
COMUNITÁRIA DA ZONA NOROESTE 

Avenida Nossa Senhora de 
Fátima nº 456 

Chico de 
Paula 

 CONSELHO TUTELAR DA ZONA 
NOROESTE 

Avenida Nossa Senhora de 
Fátima nº 456 

Chico de 
Paula 

 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 
– SESI 

Avenida Nossa Senhora de 
Fátima s/ nº  

Chico de 
Paula 

 CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES 

Avenida Nossa Senhora de 
Fátima nº 375 

Chico de 
Paula 

PRAÇAS   

 Largo Patrícia Galvão 7.200 m² Saboó 

  Praça Chafic Mehanna Khamis  Saboó 

 Praça Guilherme Delius  4.431,88 m² Saboó 

 Praça José Bonifácio (o moço)  200 m² Saboó 
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 Praça Ruy de Lugo Viña  500 m² Saboó 

 Praça Madre Paulina 980 m² Saboó 

 Recanto sem nome (atrás do 
Cemitério da Filosofia) 

100 m² Saboó 

Fonte: Elaborada pela autora com base em dados da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 

 

Figura 22: Fotografias da Escola Municipal e Quadra Esportiva 
 

  
Fonte: Arquivos da Cohab-st 

 

A pesquisa de dados complementares junto aos órgãos municipais identificou 

no entorno, dentro do raio de um quilômetro, dez escolas municipais, uma 

escola estadual, seis equipamentos de saúde, e sete praças, conforme figura 

21 e tabela 16 elucidativas.  

Quanto aos mobiliários urbanos disponíveis, a área é abastecida, nos serviços 

de comunicação, pela rede telefônica fixa e por telefones públicos que podem 

ser utilizados pela população. O sinal do telefone celular é disponível para os 

moradores em todo bairro. De acordo com as vistorias técnicas de campo 

foram detectados quatro telefones públicos quebrados próximos a favela. 

A coleta de resíduos sólidos é feita pela Prefeitura, diariamente, de acordo com 

o parecer da SEPLAN - Secretaria de Planejamento. Lideranças comunitárias 

informaram que os caminhões de coleta percorrem a via periférica local, sem 

entrar nas travessas, o que os obriga a levar o lixo até três caçambas 

apropriadas, implantadas após solicitação da Associação de Moradores da Vila 

Pantanal. Consideram-se também nesta categoria os postes de iluminação 

pública existentes na área.  Grande parte da favela possui atendimento da 

concessionária de energia elétrica, Companhia Piratininga de Força e Luz 

(C.P.F.L.). 

A diversidade de usos predominante no bairro proporciona facilidades para o 

comércio local, com existência de feira livre, toda 5ª feira. O gás é transportado 

em carrinhos manuais pelos becos da favela. 
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5.3 Áreas Públicas 

 

5.3.1 Áreas Institucionais e Áreas verdes 

 

O plano urbanístico reservou áreas verdes na fase 1, conforme figura 23, 

projetadas ao longo do rio Saboó. Constituem faixa de proteção ambiental, que 

juntamente com a via, delimitam largura superior a 15m “non aedificandi”, 

conforme determina a Lei 6766/79. 

  

Figura 23: Arborização das áreas verdes na faixa de proteção Rio Saboó 

 

 
Fonte: Arquivos Cohab-st 

 

O rio Saboó encontra-se com suas águas poluídas, especialmente devido às 

diversas ações antrópicas adversas à salubridade que ocorrem no seu entorno, 

como o lançamento de efluentes domésticos “in natura” provenientes das 

ocupações clandestinas. 

 

5.3.2 Rua 

 

A figura 24 ilustra a concepção do traçado viário, constituído de única via 

pública na fase 1, pavimentada com asfalto, perpendicular a av. Martins 

Fontes, com previsão de prolongamento final até a Rua Maria Féa.  

 

Figura 24: Vistas da Rua Babalorixá Vivaldo Pires de Carvalho 
 

  
Fonte: Arquivos Cohab-st 
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Esta via de acesso ao lote particular possui largura aproximada de 20m, 

incluindo área verde de proteção ao rio Saboó, na margem esquerda deste rio. 

A área doada à municipalidade, com 2.580,00 M2, recebeu a denominação de 

Babalorixá Vivaldo Pires de Carvalho, conforme o Decreto municipal nº 4429 

de 21 de junho de 2005.      

A execução das próximas etapas de urbanização neste assentamento permitirá 

a total abertura da via, na margem esquerda do rio Saboó, conforme prevista 

no artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 151 / 1994 e elucidada na figura 

25. 

 

Figura 25: Projeto completo do Sistema Viário  

 

Fonte: Arquivos da Cohab-st 

 

Conforme a lei orgânica municipal, compete à Câmara Municipal a 

denominação dos logradouros, quando os políticos homenageiam 

personalidades importantes da história local. A eleição de líderes populares 

para a denominação de ruas informais é prática adotada em algumas áreas de 

favelas, demarcadas como ZEIS 1, como o Dique da Vila Gilda ou a Vila 

Alemoa , conforme dados da Cohab-st, o que veio a ocorrer nesta área. Há 
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identificação da população moradora com o homenageado, o que, segundo a 

pesquisa de Smith, Nelischer, Perkins (1997), contribui para o caráter 

significativo do ambiente.  

Outras vias que cortarão a favela existente serão oficializadas conforme projeto 

do sistema viário elucidado na figura 25, de acordo com a urbanização das 

próximas etapas previstas no plano. 

A rua local Babalorixá Vivaldo Pires de Carvalho com baixo tráfego de veículos 

em função da pouca conectividade ao sistema viário do entorno, aceita o 

trânsito de pedestres concomitante aos veículos no seu leito carroçável. A 

colocação de calçada somente no lado do Conjunto Habitacional, proporciona 

esta forma de uso indevida, atualmente. 

 

5.4 Lote Residencial e Tipologia Habitacional 

 

O terreno destinado à implantação do Conjunto Habitacional Governador Mário 

Covas Júnior, constitui lote único condominial, conforme figura 26, que 

comporta treze prédios com cinco pavimentos totalizando duzentos e sessenta 

apartamentos, e um CAC, Centro de Atendimento Comunitário. 

 
Figura 26: LevantamentoTopográfico 

 

 
Fonte: Arquivos Cohab-st 
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O lote residencial proposto pela Coha-st definiu os seguintes usos no seu 

projeto para a gleba, apresentados na tabela 17. 

 
Tabela 17: Quadro de Usos do Solo do Loteamento 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO ÁREA (m²)     % 

1 Terreno 11.550,629 100,00 

2 Projeção das edificações   2.648,36   22,93 

2.1 Sistema viário    2.790,96   24,16 

2.2 
Espaços livres de uso público  

(áreas verdes/ sistemas de lazer) 
  6.111,309   52,91 

3 Total da gleba  11.550,29 100,00 
 

População Prevista                      260 UH´s x 5 Hab/unid. = 1.300 Habitantes 
Densidade referente à área          Bruta                112,54 Hab./Ha   
                                                       Líquida                           112,54 Hab./Ha 

Fonte: Projeto Urbanístico - Arquivo Cohab-st 

 
A área do projeto da Fase I possui 11.550,629 m² (100,00%). Deste total, 

2.648,36 m², correspondentes a projeção das edificações, somados aos 

6.111,309 m² de espaços livres – sistemas de lazer/ áreas verdes, vias e 

bolsões de estacionamento de uso coletivo, incidem no cálculo da fração ideal 

que compete a cada condômino. O projeto reserva 2.790,96 m² (24,16%) ao 

sistema viário, que após a aprovação do projeto foi doado à municipalidade. O 

levantamento topográfico do trecho de via de ligação entre a rua Martins 

Fontes e rua Maria Mercedes Fea, conforme Lei Municipal nº 151/94, Fl. 37, 

aponta a área de 2.580,00 m² e 8.970,629 m², remanescentes da matricula 

46.645, destinadas ao uso residencial.  

O partido arquitetônico, ilustrado na figura 27, propõe também áreas de 

estacionamento de veículos, conforme figura 28, com capacidade para 130 

vagas, na proporção 2:1, às famílias moradoras, distribuídas ao longo de cada 

bloco, dentro do lote, de acordo com os arquivos da Cohab-st. O acesso às 

áreas de estacionamento ocorre através da vias internas particulares. 

Na tabela 18, comparamos os parâmetros urbanísticos utilizados no C.H. 

Mário Covas Júnior, à Lei de ZEIS, à Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei 

312/98 e ao Código de Obras, Lei 84/93, incidentes nesta aprovação: 
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Figura 27: Projeto 

Arquitetônico      
 Fonte: Arquivos Cohab-st 

 
Figura 28: Acesso a via interna com bolsão de estacionamento 

 

 
Fonte: Arquivos Cohab-st 

 
Tabela 18: Parâmetros Urbanísticos para Condomínio 

 

 Tipologia Área do Lote 
(m²) 

Área 
priva 
tiva 
(m²) 

Área Uso 
Comum 

(m²) 

Recuos (m) Taxa 
ocupação 
máxima 

Frente Lateral e 
Fundos 

C.H. 
Mário 

Covas Jr. 

Edifícios 
Plurihabitacio 

nais 

8.970,629 44,89 70,47%;  
23,50/ 

unidade  

5,00 3,00 29,52 % 

Lei  
Específi-
ca -ZEIS 

 

Agrupamento 
máx.30m ou 2 

blocos 

Máximo  
15.000 

Máx. 
60/ unida 

de 
 

Mín. 
1,50/ 

Unidade 

(a) 1,50 +0,30/ 
Pavimento e, 
entre edifícios 
25% da altura 

(b) 

Lei Uso e 
Ocupa-
ção © 

/ Código 
Obras 

Agrupamento 
máx.30m  

________ Máx. 
60/ unida 

de 
 

50% da 
área livre; 

Lazer= 
2,00/ 

unidade 

5,00 3,00m/  
E, entre 

edifícios-25% 
da altura e 
maior que 

5,00m 

ZN 
60% até 10 
pavimentos 

(a) Para as vias internas à área objeto do plano urbanístico, não é obrigatório recuo frontal. 
(b) Menor Taxa de Ocupação Máxima dentre as definidas pela tabela para as Zonas de Uso 
contíguas à ZEIS (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1992); © (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTOS, 1998); (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 1993) 
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Fonte: Elaborada pela autora com base em projeto e legislação municipal 

A tipologia, ilustrada nas figuras 29 e 30, se destina às famílias de baixa renda, 

possuindo, cada apartamento, 49,83 m² de área total, sendo 44,89 m² de área 

construída privativa contendo: uma sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 

dois dormitórios.  

Trata-se de edifício com cinco pavimentos, sem elevador, conforme §5 do art. 

35, da Lei Complementar 53/92, conhecido como tipologia H. Cada bloco do 

edifício é constituído por quatro apartamentos distribuídos no nível térreo e em 

mais quatro andares.  

O artigo 35, § 8, da Lei Complementar 53/92, permite a geminação de até dois 

blocos de edifícios. Quando os blocos são justapostos, o acesso aos 

apartamentos se dá através de duas escadas não confinadas, sendo que cada 

uma atende a um bloco de vinte apartamentos. 

 
Figura 29: Vista superior da tipologia e recuos entre edifícios 

 

 
Fonte: Arquivos Cohab-st 

 
Figura 30: Tipologia - Planta e Elevações 

 

 

Fonte: Projeto Arquitetônico – Cohab-st 

 

O tamanho do lote, descontados neste valor, a área da via, doada a 

municipalidade, é de 8.970,629 m², contemplando áreas coletivas, incluindo a 
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edificação de uso institucional, denominada CAC, para o atendimento 

comunitário, construída dentro da área de propriedade condominial. 

As condições de salubridade das edificações adquiridas em função da 

insolação, ventilação, iluminação naturais, neste projeto são satisfatórias, 

proporcionadas pela largura aproximada de 8m entre edifícios, que garante o 

espaçamento necessário para estas funções, com base no calculo de 50% da 

altura da fachada oposta, segundo os estudos de Prinz (1979) para o projeto 

urbano. O projeto arquitetônico apresenta um edifício simples que se distancia 

de outro módulo duplo em 3m, o que corresponde à infração à Lei de ZEIS, no 

tocante aos afastamentos necessários entre blocos, conforme tabela 16. A taxa 

de ocupação apontada na tabela 16 demonstra alta quantidade de áreas livres 

coletivas, destinadas ao sistema viário particular e bolsões de estacionamento, 

conforme ilustrado também nas figuras 27 e 28. 

 
Figura 31: Projeto Arquitetônico do CAC  

  
Fonte: Arquivos Cohab-st 

 

A utilização do CAC, ou Centro de Atendimento Comunitário, equipamento 

situado dentro do lote residencial, conforme a figura 31, foi discutida em 

reunião de avaliação e planejamento, conforme ata de 28/12/2004, entre a 

Cohab-st e representantes dos prédios, pois se trata de área pertencente à 

C.D.H.U., antes da averbação do EHIS na Matrícula nº 46.645, junto ao 1º 

Cartório de Registro de Imóveis de Santos, o que regularizará a propriedade 

em regime condominial. 
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Figura 32: CAC em Mar 2006 e Nov 2008 
 

  

Fonte: Foto 2006, arquivo da Cohab-st; Foto 2008, acervo da autora 

 

A organização comunitária para a solução das questões coletivas, promovida 

pela Cohab-st, na fase pós-ocupação, formalizou parceria com a Prefeitura 

Municipal de Santos, C.D.H.U. e moradores na concessão da área para a 

instituição de Associação de Moradores responsável pelo apoio comunitário. 

 

5.5 Áreas Comerciais 

 

Caldas e Silva (2005) reforçam a necessidade de aprofundamento da 

discussão referente a usos mistos, diversidade de usos e da paisagem, em 

face da introdução de instrumentos como as ZEIS e a elaboração de planos 

urbanísticos nestas áreas.  

A abordagem da subsistência da família proveniente de assentamentos 

“informais”, ou desempregados, na imprevisão do uso comercial no projeto 

urbanístico, repercutiu na sua inserção posterior, diante da recusa dos 

moradores em permitir a demolição de suas casas e respectivos comércios 

informais, conforme as informações obtidas na Cohab-st, para a continuidade 

da urbanização da área.  

Os estudos de Denaldi (2003), em Santo André, reforçam esta análise, que 

acarretaram em alteração das ZEIS naquele município, acrescentando 

parâmetros para comércio.  

A pesquisa em campo promovida pela equipe social da Cohab-st revelou a 

necessidade de implantação de unidades comerciais na área 2 reassentando 

assim as já existentes, na proporção de 4,61% dos imóveis, a partir de escolha 
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de terreno e projeto arquitetônico, conforme elucidado na figura 33, para este 

fim. 

 
Figura 33: Comparativo - antes e depois da urbanização com a construção de conjunto 

comercial 
 

 

 

Fonte: Arquivos Cohab-st 
 

Figura 34 : Projeto Arquitetônico do conjunto comercial 

 

Fonte: Arquivos Cohab-st 
 

A retificação de área doada a C.D.H.U. em 29 de junho de 2005, conforme 

projeto de Lei nº 213/2005, destinada à fase II de implantação da Vila Pantanal, 

de 12.211,75 m² para 11.142,75 m², reservou 1.069 m² para uso comercial. O 

projeto arquitetônico, ilustrado na figura 34, contempla 12 boxes comerciais, 

contendo loja, copa e banheiro internos, medindo 5,85 m por 4,50 m e área de 

26,32 m². O conjunto comercial apresenta área construída total de 347,54 m², 

nas suas 12 unidades comerciais e 13 vagas para veículos. 
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O processo de aprovação na prefeitura sob nº 49.506/2005-69, em trâmite, 

atualiza os dados referentes à doação de gleba a C.D.H.U.. 

 

5.1.5 Organização Comunitária 

 

A favela Pantanal possui entidade representativa – Associação da Vila 

Pantanal- com a missão de luta por moradia e necessidades da favela, e 

segundo declaração do líder local, Ananias Joaquim dos Santos, fotografado 

na figura 35, participou das negociações para a conquista da terra e parceria 

com a Prefeitura e C.D.H.U..  Segundo entrevista fornecida a autora desta 

pesquisa em 18 de novembro de 2009 (V. Anexo 1), a Associação Vila 

Pantanal possui 14 anos de formação e o trabalho de equipe da sua diretoria 

garante a eficiência nas ações implementadas. Constitui-se de um presidente e 

um vice-presidente, um conselho fiscal, com três integrantes, dois tesoureiros e 

dois secretários. Possui cadastro geral do contribuinte (C.G.C.) e estatuto 

próprio. 

 

Figura 35 : Entrevista à liderança local 

 

Fonte: Foto do acervo da autora (2009) 

 

A demarcação pela Lei Complementar 397/2000 ao vazio urbano 

correspondente a ZEIS 2 Pantanal, precedeu a demarcação da favela como 

ZEIS 1, o que veio a ocorrer seis anos após, através da Lei 591/2006. A 

observância da Lei de ZEIS assegura formações de comissões de urbanização 

com representatividade institucional e popular somente para as ZEIS 1, de 

modo que a organização comunitária nesta ZEIS 2 para a implantação do 
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projeto, destinado a população moradora na favela (ZEIS 1) deu-se com a ação 

dos técnicos sociais da Cohab-st, provocada pela necessidade de mudança no 

final da obra construída, independente das atribuições prescritas na lei. 

O trabalho de participação comunitária foi estruturado em três etapas: pré-

ocupação, transição e pós-ocupação, considerando a trajetória do público alvo 

na intervenção com abordagens diferenciadas, instrumentos, técnicas e 

tempos. Durante a pesquisa sócio-econômica, a gerencia de serviços sociais 

da Cohab-st identificou moradores com perfil de liderança que poderiam ser 

capacitados para apoio às diretrizes do projeto, interagindo como 

multiplicadores das informações e atuando futuramente como síndicos ou 

integrando comissões de trabalho. A proposta inicial da equipe técnica social 

foi nucleá-los por becos existentes na favela, garantindo representantes por 

trechos de ocupação, o que facilitou a fluidez da comunicação entre os 

moradores. A disseminação das informações, item fundamental para assegurar 

a participação, e neste sentido, foram utilizados diversas formas de mídia: 

cartazes, folders, panfletos, carro de som, faixas e convites para reuniões.  No 

caso dessa favela, não houve remoção para alojamentos provisórios, assim ao 

término das obras, as 260 famílias foram transferidas diretamente para o 

conjunto de apartamentos. Como a cultura da casa com quintal era muito 

arraigada naquela comunidade, um dos desafios da pré-ocupação foi alterar 

essa cultura e explorar bem a relação custo/benefício da mudança. Paralelos 

entre os índices de saúde e insalubridade da ocupação, regularização 

fundiária, identidade social através do endereço e a possibilidade de 

atendimento a maior demanda populacional através da verticalização, foram 

estratégias para a assimilação da mudança. 

No momento da transição, de um modo de habitar para outro, a adaptação. A 

mudança da favela prevista no projeto, necessitou de acompanhamento 

redobrado da equipe para a desocupação total da área, conforme o termo de 

adesão (inicialmente, 80% das famílias aderiram à urbanização). Nesta fase de 

acompanhamento, as comissões formadas pela comunidade desempenharam 

papel fundamental na organização. 

Na fase de pós-ocupação, ajustes necessários para a autonomia da população 

foram incentivados com o distanciamento da equipe técnica da companhia 
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habitacional. Segundo a equipe social da Cohab-st, a nucleação baseada nas 

relações de vizinhança e convivência facilita a participação popular com a 

preservação dos vínculos existentes na nova moradia. O sorteio praticado por 

outras empresas não garante este aspecto agregador, baseado no intercâmbio 

de experiências entre famílias e lideranças.  A identificação de lideranças 

integrantes na Associação dos Moradores da Vila Pantanal, anterior ao projeto, 

muito contribuiu para o trabalho social. 
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6. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS E SEUS 

ATRIBUTOS QUALITATIVOS NO ESTUDO DE CASO 

 

A localização do C.H. Mário Covas Júnior, descrita no item 5.1, bem como a 

infraestrutura que provem o seu entorno, asseguradas pela demarcação deste 

vazio urbano como ZEIS 2, constituem garantia do acesso a terra à demanda 

populacional de baixa renda.  

Fragilidades na situação jurídica, em consequência da ausência de registro do 

loteamento, licenciado pela Prefeitura Municipal de Santos, nos cartórios de 

imóveis, impedem a regularização final da propriedade, e mantêm ainda, a 

situação de informalidade na área. Com a falta de prazos pré-determinados, a 

ZEIS, na prática, acumula uma série de impedimentos técnicos, 

administrativos, financeiros, para sua finalização. O beneficiário final possui 

apenas um contrato de venda e compra firmado com a C.D.H.U.. A matrícula 

do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis sem a averbação da 

instituição juridica do condominio e, em paralelo, a ausência do comprovante 

de habilitação para o uso comercial impossibilitam a regularização final do 

empreendimento até a presente data.  

Conforme informações coletadas na Cohab-st, responsável pela execução da 

política habitacional, os estudos preliminares do plano urbanístico completo, 

citados no capitulo 5, ainda não avançaram para a próxima etapa de 

legalização, os projetos básicos, o que dificulta o planejamento e articulação 

com a política de desenvolvimento urbano, definindo-se diretrizes 

minimizadoras de impactos sobre a infra-estrutura do entorno. A condição de 

estudo preliminar do plano urbanístico demonstra que a obrigatoriedade de 

apresentação de planos expressa na Lei de ZEIS, no artigo 11 e nos títulos dos 

capítulos I para as ZEIS 1 e II, para as ZEIS 2, sem a definição de exigências e 

prazos para a aprovação, inibe a capacidade planejadora da entidade 

executora e da prefeitura e a eficácia do processo no empreendimento total em 

ZEIS 1. 

A legibilidade do conjunto habitacional em ZEIS de acordo com os seus 

componentes – Entorno ou Vizinhança; Áreas Públicas, Verdes ou 

Institucionais; Quadra, Lote ou Conjunto Habitacional; Rua; Tipologia; Lote 
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Comercial- nos permite analisar a aplicação prática dos parâmetros instituídos 

e as possibilidades de aprimoramento: 

 

6.1 Localização / Entorno 

A não previsão na Lei de ZEIS de aprovação simultânea de projetos 

urbanísticos e arquitetônicos incide na majoração dos prazos do trâmite de 

processos.  De acordo com as diretrizes atuais, a aprovação do loteamento e 

sua oficialização em tempo hábil devem preceder a aprovação do projeto 

arquitetônico, o que dificultaria a obtenção de recursos financeiros em parceria 

com a C.D.H.U., Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. A 

solução incorreu na aprovação de projeto arquitetônico em lote único 

condominial, visando tal atividade.  

No tocante ao macro planejamento, os estudos preliminares para o plano 

urbanístico da Vila Pantanal prevêem cinco lotes condominiais, conforme 

descrição das etapas no capítulo 5, portanto, não se aplica a reserva de áreas 

verdes ou institucionais decorrentes da lei de parcelamento do solo, Lei Federal 

6766/79, interferindo negativamente no nível de qualidade ambiental deste 

bairro. A entrevista desta autora às lideranças moradoras e o levantamento dos 

dados no entorno na área constatam a falta de áreas verdes e equipamentos 

de lazer, no entorno próximo ao conjunto habitacional (v. anexo 1). A 

especificidade de cada ZEIS relatada através das diretrizes municipais e a 

apresentação do Plano Urbanístico da totalidade da ZEIS capacita o município 

na definição de reservas de áreas proporcionais à necessidade do entorno. 

Neste estudo de caso, a ferramenta não foi utilizada.  

A demarcação como ZEIS 1 posterior a demarcação como ZEIS 2 restringiu a 

utilização de parâmetros urbanísticos, mais flexíveis para as ZEIS 1. 

Instrumentos previstos no Estatuto das Cidades, como o uso do direito de 

preempção articulado com a ZEIS, com a ampliação do perímetro demarcado, 

possibilitando maior reassentamento das famílias e abertura de novos espaços 

para a urbanização de favela, qualificam ambientalmente a urbanização e 

diminuem os custos de implantação, justificados no interesse social da zona. A 

compatibilização das ZEIS aos outros instrumentos urbanísticos previstos no 

Estatuto das Cidades amplia as possibilidades de atuação nestas áreas. 
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6.2 Lote Residencial e Tipologia Habitacional 

O emplacamento do Conjunto Habitacional Governador Mário Covas Júnior 

indicado no Decreto Municipal nº 3760/01, estabeleceu o nº 1115 da Rua 

Martins Fontes, o endereço oficial ao projeto aprovado.  

O Art. 6º da Portaria nº 311, de 18 de dezembro de 1998 do Ministro de Estado 

das Comunicações, que normatiza a entrega de correspondências pela ECT, 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos domicílios, define neste caso, 

a necessidade de construção de uma “caixa receptora única de 

correspondências, instalada na área de acesso à edificação ou do porteiro, 

administrador, zelador ou pessoa destacada para esse fim”. Admite, ainda, em 

Parágrafo único, a adoção de “outra modalidade de distribuição, desde que não 

haja prejuízo da garantia mínima fixada no caput deste artigo”.  

Áreas condominiais maiores com a implantação seriada de edifícios 

padronizados cujas fachadas de frente e fundos abolidas, sem referencia com 

a rua pública na qual se inserem, admitem toponímia e procedimentos 

diferenciados para facilitar a orientação. A toponímia, abordada por 

Medvedovski (1998), enfatiza a importância da legibilidade do espaço na 

estruturação da vida humana e os problemas de orientação, provenientes do 

endereçamento postal. O público alvo desta urbanização é oriundo da favela, e 

nestes casos, a conquista de um endereço implica também, em direitos e 

deveres cidadãos, como observamos no processo pós-ocupacional 

acompanhado pela equipe da Cohab-st. 

Figura 36: Caixa de correspondência por edifício 

 

Fonte: Fotografias do acervo da autora (2008) 
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Na vistoria em campo, observa-se que cada edifício apresenta caixa de correio 

individualizada, conforme figura 36, e os serviços de entrega das 

correspondências, foram acertados com a Empresa dos Correios, pela 

comissão de moradores, dentro do lote particular. 

Kowaltowiski (2006) recomenda a enumeração dos valores estéticos 

demonstrados na beleza externa das moradias que reforçam a dignidade do 

local, e, neste caso, igualam a população remanejada à residente no bairro. 

O senso de propriedade e segurança predomina no uso de gradis nas janelas 

dos térreos, cercas, muros ou grades em fachadas, conforme figura 37. O 

projeto não previu a elevação do nível do piso térreo que poderia contribuir 

para a privacidade da família moradora. 

 

Figura 37: Melhorias na Pós-ocupação 
 

 
Fonte: Fotografias do acervo da Cohab-st (2006 e 2007) 

 
As questões respondidas pelas lideranças na entrevista (v. anexo 1) e 

observadas em vistorias de campo apontam a falta de adaptação ao uso por 

deficientes físicos, na ausência de rampas, pisos antiderrapantes ou outras 

barreiras arquitetônicas impeditivas do livre acesso. Observa-se o 
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rebaixamento de guias nas entradas principais aos apartamentos térreos 

reservados para idosos sem a instalação de acessórios conforme norma ABNT 

e Lei Complementar municipal 469/2003 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTOS).  

Os edifícios reservam unidades habitacionais para idosos ou deficientes físicos, 

nos pavimentos térreos, conforme Leis Municipais Complementares 623/08, 

2.366/06, posteriores a sua implantação, o que os desobriga das adequações a 

acessibilidade determinadas pelo Decreto 5296/ 2004, que regulamenta as Leis 

Federais 10.048/2000 e 10.098/2000. A revisão legislativa com a atualização 

necessária contribui para a adequação indicada. 

O questionário aplicado revelou também as vantagens da existência de abrigo 

para botijões de gás no térreo, e a instalação de tubulações adequadas, 

evitando assim a guarda do equipamento, dentro do apartamento e o 

transporte manual, no edifício de cinco pavimentos, sem elevador.  

A proposta de instalação de bicicletários e estacionamento de motocicletas em 

áreas protegidas por grades ou muros, posterior a ocupação dos edifícios, 

ocorreu na maioria dos blocos construídos, conforme figura 38. 

 
Figura 38: Bicicletários e Estacionamento para motos 

 

 
Fonte: Fotografias do acervo da autora (2009) 

 

O C. H. Mário Covas não destina áreas para infra-estrutura pública. Os custos 

de urbanização condominiais, ou seja, as instalações executadas dentro do lote 

residencial de propriedade dos moradores incidiriam no valor da unidade 

habitacional, pois correspondem às áreas de uso coletivo integrantes da fração 

ideal de propriedade particular, caso não se adotasse solução diferenciada. 

Com a utilização dessa forma jurídica de propriedade, as despesas de 

manutenção sobre áreas comuns oneram os valores das taxas condominiais, e 

o orçamento da família de baixa renda moradora deste conjunto.  
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O projeto do grande condomínio adota solução paliativa de parcerias com 

instituições ou ainda, através das instâncias municipais para a manutenção e 

administração de bens em propriedade particular. Não é claro o senso de 

propriedade sobre as áreas coletivas não muradas, conforme entrevista com 

sindica do Bloco C (v. anexo 1), que cobra a municipalidade, melhor 

assiduidade aos serviços de limpeza das ruas internas do conjunto 

habitacional. 

Figura 39: Arborização Pública e Jardins Privados 

 

Fonte: Fotografias do acervo da autora (2008) 

 

6.3 Rua 

As questões referentes às áreas coletivas – manutenção das áreas verdes, 

atuação do CAC (Centro para Atendimento Comunitário), controle na circulação 

de veículos automotivos no sistema viário particular, instalação de lixeiras e 

manutenção de terreno no entorno – foram encaminhadas aos órgãos públicos, 

de acordo com informações na Cohab-st e entrevista às lideranças. 

Acertos das lideranças locais com a prefeitura admitem a prestação de serviços 

públicos em áreas particulares, tais como a varrição das ruas internas (v. figura 

40), com periodicidade trimestral, a instalação de dez lixeiras comunitárias na 

rua pública nos acessos principais ao Conjunto Habitacional, de acordo com 

depoimento do Sr. Ananias, síndico geral. 

Apesar de haver vários indícios de organização comunitária para o controle do 

descarte de lixos e a limpeza da área, os hábitos de parcela da população 

continuam desrespeitando a qualidade do espaço coletivo (figura 40). Não há 

rigor no deposito dos sacos de lixo pelos moradores. 

Kowaltowiski, et al (2006) em análise aos parâmetros de implantação de 

conjuntos habitacionais de interesse social, dentro de aspectos comunitários, 

recomenda a referência a área urbana do entorno, para o bom nível dos 
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serviços públicos, a existência de envolvimento comunitário, diversidade, 

adaptabilidade, segurança, conectividade, acessibilidade, e a vitalidade urbana, 

expressa na quantidade de terrenos vazios, criminalidade, usos mistos e 

acessibilidade, enfocando a dimensão espacial sob as diferentes escalas do 

desenho urbano. 

Figura 40: Colocação de Lixeiras 

 

Fonte: Fotografias do acervo da autora (2008) 

 

A baixa taxa de motorização imprime características de área de lazer aos 

espaços reservados a circulação e estacionamento de veículos gerando alguns 

conflitos de usos, conforme figura 41. Maior ação da CET- Companhia de 

Engenharia de Trânsito na colocação de obstáculos, dificultando o trânsito 

rápido de bicicletas e motocicletas nos bolsões de estacionamento e a 

proibição de tráfego de veículos pesados com a colocação de placas de 

sinalização, foi solicitada pela comissão representativa do condomínio. Mais 

uma vez, serviços públicos são cobrados pelos moradores, nas áreas 

particulares. 

Figura 41: Bolsões de estacionamento – Ruas internas 
 

 

Fonte: Fotografias do acervo da autora (2008) 
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6.4 Áreas Comerciais 

A cobrança do I.P.T.U. pela Prefeitura Municipal iniciou-se a partir do habite-se, 

o documento que habilita o uso residencial pela Secretaria de Obras do 

município. Já a incidência de ISS, Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, e a fiscalização decorrentes da adequação do uso comercial, 

praticado pela Secretaria de Finanças do município é inviável, nestes casos, de 

obras informais.  

A ZEIS não detém o controle na agilização da regularização final do 

empreendimento e se abstém na definição destes parâmetros para a 

sustentabilidade econômica desta demanda de baixa renda. A discordância dos 

comerciantes ao desmanche de seus estabelecimentos informais para o 

prosseguimento da urbanização na Vila Pantanal, obrigou a Cohab-st a 

construir novo centro comercial. A lei de ZEIS não institui esta obrigatoriedade 

em conjuntos habitacionais de interesse social. 

 

6.5 Organização Comunitária 

A definição de papéis dos agentes envolvidos, Cohab-st, C.D.H.U., 

representantes da comunidade, precedente à iniciativa de organização 

comunitária, é adequada neste empreendimento à fase transitória na 

regularização jurídica. Com a não constituição do condomínio, a companhia 

habitacional assume o encargo de efetuar as regras para a manutenção das 

áreas coletivas nos conjuntos habitacionais, através de trabalho social (2004), 

denominado de Pós-ocupação, segundo dados coletados na Cohab-st.  

Reuniões com a equipe técnica da Cohab-st organizaram as pendências 

existentes, os encaminhamentos, prazos e responsáveis, conforme planilha 

desenhada pela técnica social envolvida no trabalho.  

A forma de representatividade presente na eleição de um síndico por edifício 

originou a formação de uma comissão de síndicos informais no Conjunto Mário 

Covas e a elaboração de um regimento interno comum. A descentralização de 

poder facilitou a mediação dos conflitos existentes em cada edifício, no grande 

conjunto habitacional.  

O quadro de problemas extraído dessas reuniões contribuiu para elencar as 

regras relacionadas ao edifício construído: depósito de lixo, barulhos, 

segurança, depósito de móveis nos corredores de circulação. 
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A entrevista com o síndico geral Sr. Ananias, constante no anexo 1, revelou as 

melhorias introduzidas na pós-ocupação pelos próprios moradores, tais como 

colocação de grades e portões nas entradas de cada bloco, instalação de 

interfones, antenas coletivas, piso nas escadarias e correções de defeitos de 

obra. 

A separação da regulamentação das relações sociais da regulamentação da 

propriedade, proposta nos estudos desenvolvidos por Medvedovski (2005), 

para a participação popular- a Associação de Moradores, sem fins lucrativos, 

abrigada pelo Código Civil- ocorre neste caso, em paralelo ao arranjo informal 

de síndicos organizado na comunidade. 

A prefeitura de Santos forneceu o apoio financeiro e técnico para a realização 

de obra de adaptação do equipamento CAC à instalação da Associação de 

Moradores do C.H. Gov. Mário Covas Jr. implantada há um ano. O CAC supre 

parcialmente a carência de lazer aos moradores através do espaço para festas 

e reuniões. A diretoria sugere a implantação de cursos culturais e esportivos 

em parceria com a prefeitura no equipamento, em entrevista constante no 

anexo 1 desta pesquisa. 

A previsão posterior à execução da obra, de medição individualizada no 

abastecimento de água, (v. figura 42), medida eficaz na facilitação da gestão 

condominial, no controle de pagamento e fornecimento destes serviços, 

acarretou a elevação do custo da unidade habitacional. O CAC também 

apresenta medição separada do condomínio.  

 
Figura 42: Abrigos para medidores de água/ apartamento 

 

 

Fonte: Fotografias do acervo da autora (2008) 
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O levantamento de despesas relacionadas à moradia em entrevista às 

lideranças, conforme anexo 1, aponta a quantia de trezentos reais 

aproximadamente, considerando-se, a prestação do imóvel, água, luz, 

condomínio, IPTU e telefone. A possibilidade de redução dos custos, através 

da inserção na categoria de habitação de interesse social, prevista na Sabesp, 

foi mediada pelo sindico Sr. Ananias em reunião com a concessionária, onde 

obteve tal privilégio. A minoração de taxas e impostos incidentes na 

regularização e manutenção da propriedade é medida eficaz na 

sustentabilidade econômica da população de baixa renda. 

A substituição da condição dos cidadãos moradores em áreas de ZEIS, no 

tratamento das questões coletivas, através da garantia de direitos 

regulamentados ao invés da prática atual de concessão de favores por parte 

das instâncias públicas, imprime maior dignidade no alcance da moradia. 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE 
ZEIS 

“É fundamental que a publicação das leis seja acompanhada de detalhada 

exposição de motivos e condicionantes técnicos associados a sua proposição 

inclusive como forma de facilitar revisões futuras.” (MORETTI, ZMITROWICZ, 

1993). As cidades não são estáticas e a legislação registra uma fase específica 

de um contexto histórico e requer atualizações. O desempenho da forma 

urbana, além de sua dimensão física, incorpora a abordagem dos processos de 

organização social na cidade. 

A fiel documentação aos fatos predominantes à época de sua regulamentação 

associada à organização temática e hierárquica das questões prioritárias 

justificativas à sua implementação muito contribuiriam para a melhor aplicação 

da lei. As mudanças de governo e dos técnicos responsáveis dificultam a 

obtenção dos dados; entretanto o processo de descentralização com a 

emergência de novas formas de parcerias com as comunidades locais podem 

favorecer estas trocas. A adoção da gestão para a eficácia da normativa 

implica no fortalecimento da sociedade civil com a introdução de canais de 

participação integrados e a capacitação dos recursos humanos. 

O arranjo das propostas e suas respectivas justificativas técnicas, analisadas 

no capítulo 4 e comprovadas no estudo de caso nos capítulos 5 e 6, refere-se 

na tabela 19, às dimensões estratégica, funcional ou espacial, segundo Repetti 

e Desthieux (2005), presentes nos instrumentos sócio-políticos, econômicos ou 

urbanísticos. O conteúdo da tabela 19 sintetiza desta forma, a recomendação 

de diretrizes à aplicação da legislação de ZEIS, e associa-as ainda, aos 

atributos qualitativos conforme estudos de Smith et al (1997). 

 
Tabela 19: Recomendações para a Legislação de ZEIS 

 INSTRUMENTOS SÓCIO- POLÍTICOS 

Dimensão 
Estratégica 

Atributos 
Qualitativos 

Propostas de alteração da Lei 
de ZEIS 

Justificativas 
técnicas 

Operação Conectividade 
Continuidade 

Projeto /Aprovação simultânea de 
projetos urbanísticos e 
arquitetônicos 

Agilização do trâmite de 
análise e aprovação  

Operação Conectividade 
Continuidade 

Competência deliberativa à 
Comzeis 

Agilização do trâmite de 
aprovação de projetos 

Operação Liberdade 
Pessoal/Sus-
tentabilidade 

Controle de repasse de lotes entre 
mutuários, com intermediação da 
Comul 

Controle da renda 
familiar de acordo com a 
ZEIS 
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 INSTRUMENTOS  SÓCIO- POLÍTICOS 

Dimensão 
Estratégica 

Atributos 
Qualitativos 

Propostas de alteração da Lei 
de ZEIS 

Justificativas 
técnicas 

Gerencia Conectivida-
de/ Interação 
Social 

Criação de Comissões de 
representatividade em ZEIS 2 = 
Comul, com comprovação da 
participação popular. 

Formalização da 
organização popular e 
participação ativa no 
processo de aquisição 
habitacional 

Gerencia Conectivida-
de / Interação 
Social 

Adoção da Associação de 
Moradores representativa formada 
por um líder (síndico) de cada 
edifício plurihabitacional. 

Descentralização e maior 
identificação das 
especificidades locais 

Gerencia Conectivida-
de/ 
Continuidade  

Definição de prazos e etapas para o 
trâmite de processos de aprovação 
de projetos. 

Agilização do trâmite e 
regularização final da 
ZEIS 

Gerencia Conectivida-
de/ Desem-
penho dos 
Usos 

Obrigatoriedade de apresentação de 
Planos Urbanísticos com 
abrangência da área total de cada 
ZEIS, admitindo-se a execução e 
legalização por etapas prevista 
conforme cronograma de execução 
das obras, com o reconhecimento 
parcial do loteamento pelos órgãos 
competentes. 

Planejamento da 
execução e regularização 
técnica e jurídica 
imediata do plano 
urbanístico com a 
realocação das famílias. 

Política Liberdade 
Pessoal/ 
Sustentabili-
dade 

Definição de baixa renda: famílias 
com renda familiar de até 5(cinco) 
salários mínimos. 

Compatibilidade à lei 
federal e distribuição 
equitativa do solo urbano 
segundo o déficit 
habitacional do 
município. 

 INSTRUMENTOS  ECONÔMICOS 

Dimensão 
Funcional/ 
Agregada 

Atributos 
Qualitativos 

Propostas de alteração da Lei 
de ZEIS 

Justificativas 
técnicas 

Indicador 
Básico 

Habitabilida-
de e 
Liberdade 
Pessoal/ 
Sustentabili-
dade 

Obrigatoriedade de medição 
individualizada no abastecimento 
dos serviços de água, gás, energia e 
iluminação com custos reduzidos 
para HIS 

A caracterização em HIS 
para a obtenção de 
benefícios financeiros  

Indicador 
Básico 

Conectivida-
de/ 
Desempenho 
dos Usos 

Aplicação do Imposto progressivo 
em imóveis subutilizados, para fins 
de futura demarcação como ZEIS 

Compatibilidade a Lei 
Municipal 551/05 
referente aos 
Instrumentos do Estatuto 
da Cidade 

Indicador 
Básico 

Habitabilida-
de e 
Liberdade 
Pessoal/ 
Sustentabili-
dade 

Concessão de habite-se parcial em 
moradias HIS, antes da conclusão 
de todas as obras, desde que 
estejam em condições de ser 
utilizados um dos compartimentos 
de permanência prolongada, a 
cozinha e o banheiro com suas 
respectivas instalações, respeitadas 
as dimensões do Quadro IV. 

Compatibilidade a Lei 
Municipal 84/93, Código 
de obras 

Índice Setorial Liberdade 
Pessoal/ 
Sustentabili-

Isenção de taxas municipais, 
licenças para edificar ou urbanizar 
em ZEIS 

Compatibilidade a Lei 
Municipal 3750/71 ref. 
Código Tributário 
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dade 

 INSTRUMENTOS  ECONÔMICOS 

Dimensão 
Funcional/ 
Agregada 

Atributos 
Qualitativos 

Propostas de alteração da Lei 
de ZEIS 

Justificativas 
técnicas 

Índice Setorial Liberdade 
Pessoal/ 
Sustentabili-
dade 

Isenção e Redução de custas e os 
emolumentos devidos pelos atos de 
abertura de matrícula, registro de 
incorporação, parcelamento do solo, 
averbação de construção, instituição 
de condomínio, registro da carta de 
habite-se e demais atos referentes à 
construção de empreendimentos. 

Compatibilidade a Lei 
Federal 6015/73 (que 
trata de registros 
públicos) 

Índice Setorial Conectivida-
de/ 
Desempenho 
dos Usos 

Demarcação na mesma categoria da 
ZEIS geradora, de áreas 
circunvizinhas, com a aplicação do 
direito de preempção para 
ampliação da área  

Aumentar a possibilidade 
de reassentamento das 
famílias e urbanização da 
ZEIS e articulação no 
uso dos instrumentos do 
Estatuto das Cidades 

Índice Total Conectivida-
de/ 
Interação 
Social/ 
Desempenho 
dos Usos 

Definição de percentuais do território 
urbano pelo poder publico, para HIS 
reservados obrigatoriamente nos 
planos de habitação (FERNANDES, 
2008). 

Necessidade de aumento 
de áreas demarcadas 
como ZEIS, de acordo 
com o déficit habitacional 

Índice Total Liberdade 
Pessoal/ 
Sustentabili-
dade 

Definição das incumbências em 
Consórcios Imobiliários entre poder 
público e iniciativa privada. 

Compatibilidade a Lei 
Municipal 551/05 ref. 
Instrumentos do Estatuto 
da Cidade 

 INSTRUMENTOS  URBANÍSTICOS 

Dimensão 
Espacial 

Atributos 
Qualitativos 

Propostas de alteração da Lei 
de ZEIS 

Justificativas 
técnicas 

Entorno/ Bairro/ 
Cidade 

Conectivida-
de/ 
Desempenho 
dos Usos 

Redução de porcentagens da 
reserva de áreas públicas verdes e 
institucionais, com compensações 
no entorno próximo, especificadas 
em diretrizes técnicas.  

Ratificar a possibilidade 
de redução de 
porcentagens da reserva 
de áreas públicas verdes 
e institucionais, conforme 
Lei Federal 6766/79. 

Entorno/ Bairro/ 
Cidade 

Conectivida-
de/ 
Desempenho 
dos Usos 

Execução simultânea da 
regularização fundiária e infra-
estrutura básica nos termos da lei 
6766/79: “A infra-estrutura básica 
dos parcelamentos situados nas 
zonas habitacionais declaradas por 
lei como de interesse social (ZEIS) 
consistirá, no mínimo, de: 
I - vias de circulação; 
II - escoamento das águas pluviais; 
III - rede para o abastecimento de 
água potável; e 
IV - soluções para o esgotamento 
sanitário e para a energia elétrica 
domiciliar” 

Agilização do processo 
de regularização 
fundiária em 
compatibilidade a Lei 
Federal 6766/79 

Entorno/ Bairro/ 
Cidade 

Diversidade Inclusão da obrigatoriedade de uso 
comercial em proporção à pesquisa 
cadastral da população residente na 
área. 

Variedade de usos e 
sustentabilidade 
econômica dos 
moradores 

Entorno/ Bairro/ 
Cidade 

Conectividade
/ Mobilidade 

Prever abrigos/ pontos de ônibus 
próximos aos edifícios, acessíveis a 

Facilidade de 
deslocamentos e 



147 
 

deficientes. integração da população. 

 INSTRUMENTOS  URBANÍSTICOS 

Dimensão 
Espacial 

Atributos 
Qualitativos 

Propostas de alteração da Lei 
de ZEIS 

Justificativas 
técnicas 

Quadra/ 
Conjunto 
Habitacional 

Conectivida-de/ 
Desempenho 
dos Usos 

Aceite oficial do município como 
área institucional pública, de área 
aprovada, interna ao condomínio, 
com acesso direto ou indireto, 
(através de outra rua interna ao 
Plano) ao logradouro público. 

Desobrigar a população 
moradora de despesas 
de custeio de 
implantação e 
manutenção de 
equipamento 
institucional. 

Rua  Mobilidade e 
Conforto 

Largura mínima da calçada 1,50m, 
para colocação de mobiliário. 

Acessibilidade e conflitos 
com instalação de 
mobiliários 

Rua  Mobilidade e 
Conforto 

Obrigatoriedade de 02 calçadas 
laterais em ruas locais planas para 
o trânsito de pedestres. 

Separação do trânsito de 
pedestres, dos veículos. 

Rua Mobilidade/ 
ConectividadeA
cessibilidade 

Colocação de obstáculos em ruas 
locais para travessia de pedestres 
e controle de velocidade de 
veículos. 

Valorização à adaptação 
para o trânsito de 
pedestres previsto na 
hierarquização viária das 
ZEIS. 

Rua Conectivida-de/ 
Desempenho 
dos Usos 

Admissão de comércios em vias 
locais, com atividades relacionadas 
à alimentação a exemplo de 
quitandas, mercearias, laticínios, 
casa de carnes, frutarias, padarias 
e panificadoras. 

Reconhecimento da 
hierarquização viária 
prevista em ZEIS; 
Diversidade de usos e 
políticas públicas de 
geração de emprego e 
renda. 

Lote/ Edifício Mobilidade e 
Conforto 

Recuo frontal mínimo = 0,60m 
(beirais, fundações) 

Relação entre a largura 
do viário e recuos 
mínimos frontais; 
conflitos com instalação 
mobiliários e conforto dos 
pedestres. 

Lote/ Edifício Mobilidade/ 
Acessibilidade 
e Conforto 

Os edifícios plurihabitacionais 
devem prover espaços para 
estacionamento de bicicletas com 
capacidade mínima de 50% do 
número de unidades habitacionais.  

Diretriz baseada no 
estudo de caso e 
entrevistas aos usuários 
de baixa renda. 

Lote/ Edifício Conectividade/ 
Senso de 
propriedade 

Lote máximo em condomínio = 
4.000 m² 

Definição de domínios 
público, privado e 
coletivo e facilidades na 
gestão pós-ocupação. 

Lote/ Edifício Conectividade/ 
Senso de 
propriedade 

Fechamento do lote com gradis ou 
muros com altura máxima de 2,20 
m e definição de acessos 
principais ao logradouro público. 

Definição de domínios 
público, privado e 
coletivo, em atendimento 
artigo 16, Lei Municipal 
84/93. 

Lote/ Edifício Conectividade/ 
Senso de 
propriedade e 
Desempenho 
dos Usos 

Os lotes destinados à construção 
de moradias no âmbito das ZEIS 
não poderão ser objeto de 
remembramento, devendo tal 
proibição constar expressamente 
dos contratos celebrados. 

Regularização Jurídica, 
nos termos do Art. 36 da 
Lei Federal 11.977/ 2009. 

Lote/ Edifício Conectividade/ 
Senso de 
propriedade 

Definição de local apropriado para 
a entrega de correspondências em 
caixas individualizadas por edifício 

Endereçamento postal 
adequado ao entorno e 
de fácil orientação ao 
morador. 
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Lote/ Edifício Mobilidade/ 
Acessibilidade 
 

Reserva e adaptação de 5% das 
unidades habitacionais para idosos 
ou deficientes físicos em conjuntos 
habitacionais de interesse social.  

Compatibilidade as Leis 
Municipais 623/08, 
2.366/06 e Decreto 
Federal 5296/04. 

    
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenho urbano urge a compatibilidade das leis atuais com vistas à 

democratização do acesso da terra e minimização do déficit habitacional com 

qualidade ambiental e participação social, desafios presentes nas atuais 

políticas de governo. O presente estudo verifica essa compatibilização ao 

contexto histórico e à decorrente organização social. Analisa a aplicação 

prática dos parâmetros instituídos pelo instrumento das ZEIS, em um novo 

projeto urbanístico de condomínio vertical, localizado em terreno vazio 

demarcado, e destinado a população moradora em favela, em Santos. E, 

constata a construção da forma urbana impressa pela aplicabilidade da lei na 

medida necessária da incorporação da gestão e novos canais de participação 

no planejamento habitacional. 

A descentralização do governo regulamentada na Constituição recupera o 

papel de planejador do Estado e valida a utilização de instrumentos 

reguladores eficazes para o uso e ocupação do solo urbano. A articulação de 

políticas de desenvolvimento urbano com o envolvimento de diferentes esferas 

de governo, setor privado e comunidades organizadas exige um 

aprimoramento da máquina administrativa, a transparência de informações e a 

adequação da legislação urbanística aos interesses coletivos de ordenação do 

espaço. 

A investigação partiu das dificuldades e conflitos atenuantes em determinada 

solução habitacional, percorreu as contínuas transformações ocorridas no 

planejamento das cidades brasileiras, referindo-as ao contexto histórico da 

habitação popular no Brasil e respectivas influencias internacionais, registradas 

em extensa bibliografia. A construção de grandes conjuntos habitacionais 

periféricos desde o período BNH/ SFH nos centros urbanos, herança do ideário 

modernista, acarretaram distorções na propriedade do solo e gestão dos 

serviços de infra-estrutura condominial na tipologia habitacional coletiva, 
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apropriada ao adensamento e à escassez de terras predominantes nas cidades 

brasileiras. 

A necessidade de instituição de regras para a organização das cidades com 

base nos princípios de acesso da camada de baixa renda norteou a 

implantação das ZEIS e as recomendações procedentes para o seu bom 

desempenho. A preocupação com os atributos qualitativos que constituíram as 

variáveis para a análise do estudo de caso considerou a multidisciplinaridade 

presente em habitações de interesse social, já reconhecida nos atuais 

programas integrantes da Política Nacional de Habitação, e nos trabalhos de 

estudiosos do tema. 

Os sistemas de indicadores convergem para um conceito que engloba 

diferentes escalas de desenho e contemplam a sua viabilidade espacial, 

funcional e social. O bom arranjo do espaço cognitivamente organizado por 

Lynch (1960) baseia as normas ao desenho urbano destinado às Habitações 

de Interesse Social, priorizando: a localização com a diversidade e 

desempenho de usos no entorno, a densidade de ocupação do lote, a 

hierarquização e conectividade viárias, e a sustentabilidade econômica dos 

moradores no empreendimento, desde os trabalhos de Villa (1981) e Moretti 

(1997). Propriedades qualitativas, apontadas na pesquisa de Smith, Nelischer e 

Perkins (1997), contribuem para fundamentar aos estudos de normas legais 

adequadas às condições sócio-econômicas da população e a elaboração dos 

parâmetros técnicos de urbanização de favelas e conjuntos habitacionais de 

interesse social.  

O caso C.H. Governador Mário Covas Junior demonstrou o reassentamento de 

famílias moradoras em favela adjacente a terreno vazio demarcado como ZEIS 

2 mediante Plano Urbanístico elaborado por companhia habitacional de 

instância pública, a partir de objetivos convergentes às características da 

população, à gestão participativa e à legalização da posse. 

O exercício propõe a legibilidade do ambiente construído de acordo com os 

seus componentes, em conformidade com a legislação urbanística destinada à 

demanda populacional de baixa renda. Os conflitos urbanísticos gerados na 

pós-ocupação e os impedimentos técnicos, jurídicos e administrativos à 

regularização final do empreendimento e à gestão dos serviços coletivos 

contribuíram para a elaboração de recomendações pertinentes a acessibilidade 
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cidadã da população de baixa renda através da lei de ZEIS. Não significa com 

isso que a legislação não cumpra a sua função social, nem atenda ao partido 

urbanístico dos projetos habitacionais de interesse social, entretanto o seu bom 

desempenho ainda está atrelado a um maior controle do Estado para a indução 

do desenvolvimento urbano.  

É importante considerar o tempo de implantação dos loteamentos e as 

dificuldades de obtenção de recursos financeiros que majoram os prazos de 

execução e implicam na necessidade de agilização dos trâmites burocráticos 

de aprovação e legalização final dos grandes conjuntos habitacionais. Contudo, 

os aspectos operacionais e gerenciais das etapas de projeto apontados 

incidem indiretamente na sustentabilidade socioeconômica dos seus 

moradores.  

Já os instrumentos econômicos citados ao nível do edifício, básico, ou setorial, 

abrangendo o entorno, ou ainda, o índice total, no perímetro urbano, acarretam 

medidas de redução nos custos de viabilidade destes empreendimentos. A 

análise urbanística do lote, quadra, rua, entorno ou cidade dentro dos atributos 

de conectividade, mobilidade e acessibilidade predominantes nas áreas 

coletivas, público e privadas, apresenta possibilidades de melhor desempenho 

com base em observações efetuadas no local e sugestões em entrevistas com 

lideranças. A retroalimentação das especificidades da realidade local das ZEIS 

e do registro das experiências habitacionais de interesse social muito contribui 

na concepção de novos projetos para a melhoria do desenho urbano. Como 

proposição prática, a inclusão das análises pós-ocupacionais nos programas 

habitacionais do governo e de iniciativa privada dentro de um período 

estipulado e com os recursos financeiros viáveis poderia elevar o nível de 

qualidade de vida comunitária. 

A demarcação em ZEIS traz a perspectiva de adoção de parâmetros especiais, 

de utilização dos instrumentos previstos no artigo 182 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), regulamentados pelo Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001),  

sem limitações no seu alcance, com a prerrogativa de novas EHIS em qualquer 

área da cidade. A sua plena regulamentação pode significar a inversão do 

chamado “jeitinho brasileiro” na produção do espaço ou ainda, do modelo 

latino-americano de construção habitacional em descumprimento aos padrões 

e critérios preestabelecidos.  
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O gravame de áreas como ZEIS, públicas ou particulares, constitui estoque de 

terrenos, ocupados ou vazios providos de infra-estrutura no entorno; cadastro 

de demanda populacional e tipologias habitacionais; operações e parcerias 

financeiras e a regulamentação de um diagnóstico habitacional do município. A 

necessária revisão legislativa deve articular-se ao Plano Municipal de 

Habitação, objeto de programas definidores de ações e recursos, para a 

implementação de uma política municipal, compatível às outras esferas de 

governo e da sociedade civil. A abertura de possibilidades propiciada pela 

regularização final da propriedade, ou da atividade produtiva de subsistência 

dos seus moradores, e, da qualidade do ambiente construído depende de sua 

atualização e o melhor estabelecimento de medidas complementares. 

As recomendações geradas nesta pesquisa encontram-se ao nível de 

aperfeiçoamento da produção em novos empreendimentos habitacionais em 

coerência aos princípios norteadores da lei de ZEIS. A presente avaliação pode 

alavancar um possível monitoramento com base nas recomendações 

alicerçadas em visão integrada e acessível do desenho urbano constituindo 

assim, um estudo evolutivo da qualidade de vida dos conjuntos habitacionais 

de interesse social. 

A transversalidade proposta na formação de comissões multidisciplinares 

composta de diversos agentes imprime a continuidade exigida ao processo 

descentralizador de produção urbana. As propostas de prosseguimento deste 

estudo convergem também, ao fomento à revisão e discussão acerca de 

políticas preventivas inclusivas de participação da sociedade civil na gestão da 

terra urbanizada.  

A sustentabilidade da legislação de ZEIS reforça-se na sua revisão, com base 

no respectivo contexto histórico e no registro das justificativas técnicas que 

permitem maior facilidade de aprimoramentos e consultas subsequentes. 

Na concepção do instrumento das ZEIS encontra-se ainda, a fragilidade de 

permanência dos moradores em face da valorização da área ocupada e a 

proteção jurídico-urbanística à camada de baixa renda. Diante da desigualdade 

macroeconômica presente no Brasil e, seguindo o ensinamento luminoso do 

sociólogo do direito Boaventura de Sousa Santos, trata-se de lutar pela 

igualdade quando a diferença inferioriza, e de lutar pelo reconhecimento da 

diferença quando a igualdade descaracteriza (SANTOS, 2006). 
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1. Justificativa do estudo de caso 
 

O processo de revisão bibliográfica constatou a necessária compatibilização 

das legislações habitacionais às políticas fundiárias e de desenvolvimento 

urbano. A lógica de implantação de empreendimentos habitacionais de 

interesse social, em condomínios verticais predominantes nas regiões 

metropolitanas, considerou avanços desde sua origem, no auge da produção 

habitacional pelo SFH/BNH até os dias atuais, e imprimem características 

peculiares ao desenho institucional legitimando canais de participação popular 

com base em instrumentos urbanísticos diferenciados. 

A entrevista com lideranças ratifica o objetivo deste trabalho na análise da 

inserção e desempenho de um conjunto habitacional de interesse social a partir 

da validação da propriedade e a implementação operacional dentro dos limites 

de direito público, privado e coletivo, regulamentados nas ZEIS. 

A hipótese sugerida da necessidade de melhores definições na lei das 

atividades pertinentes as etapas dos processos de projeto, sócio-politicas e 

econômicas inseridas no traçado urbanístico, possibilita o reconhecimento da 

organização social, e evita, assim, a manutenção das relações clientelistas 

entre o poder público e representantes populares. Trata-se de uma inversão de 

valores, não mais de reivindicações e sim, de direitos garantidos na legislação 

específica criada dentro desse propósito. 

O estudo de caso escolhido pelo critério antiguidade, e por apresentar tipologia 

plurihabitacional, reforça a abordagem das questões coletivas, contribuindo 

para a proposição de sugestões que aprimorem o desempenho da forma 

urbana projetada. 

Com o acúmulo de observações em caminhadas dirigidas para a identificação 

de atividades e comportamentos padrão, a compreensão das relações nos 

ambientes, registradas em fotografias atuais e antigas demonstra a gestão 

sobre os espaços projetados, as irregularidades urbanísticas e apropriações 

efetuadas pelos moradores nas obras. 

As entrevistas específicas com líderes comunitários e, ou síndicos, baseadas 

em questionário, foram ordenadas para verificação da capacidade de 

organização comunitária ou associativismo existente, e o gerenciamento das 

atividades para a sustentabilidade do conjunto. 
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2. Relatório das entrevistas 

 
A visita técnica para a entrevista ocorreu: 

 

Data da Visita: 18 de novembro de 2009 

Horário: das 15:00 às 17:30hs 

Contatos: Ananias Joaquim dos Santos - questionário 1  

                  Núbia Maria Ribeiro – questionário 2 

Local:  Avenida Martins Fontes, nº 1115, Saboó. 

            Conjunto Habitacional Governador Mário Covas Junior 

 

Foi informado aos lideres comunitários a formulação de pesquisa em nível de 

pós-graduação, com o objetivo de avaliação dos instrumentos urbanísticos 

presentes na legislação de ZEIS e sua compatibilidade às formas de 

organização social e padrões econômicos dos seus moradores. 

As informações técnicas referentes ao estudo de caso, apresentadas no 

capítulo 5, coletadas na empresa executora, Cohab-st e na Prefeitura Municipal 

de Santos, somadas aos levantamentos fotográficos e às entrevistas com as 

lideranças, consolidam a hipótese desta pesquisa, na busca do aprimoramento 

do processo de projetos habitacionais de interesse social. 

As quarenta e seis questões elaboradas por esta autora direcionam a 

entrevista para uma avaliação da localização do imóvel, o potencial das áreas 

públicas do entorno, das áreas coletivas e as formas de organização social 

para a manutenção e a capacidade de sustento da propriedade adquirida. 

O fechamento do questionário requer do entrevistado o projeto do conjunto 

habitacional ideal, com liberdade pessoal para a expressão da melhor solução 

para um ou mais problemas evidenciados. 

O reconhecimento das necessidades e dificuldades obtidas neste estudo de 

campo é reforçado na comparação entre diversos pontos de vista e integram-

se a análise efetuada no capítulo 6, deste trabalho. 

Anexamos a este relatório, os questionários implementados, denominados 

questionário 1 e 2. 
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QUESTIONÁRIOS ÀS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS 
 

 


