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Processo de Urbaniza ção Brasileiro

Crescimento vertiginoso da população: 

� 1960:  44,7% urbana – 55,3% rural

� 1970:  55,9% urbana – 44,1% rural

� 2000:  81,2% urbana – 18,8% rural

� 1960 - 31 milhões de habitantes

� 2000 – 169,5   milhões de habitantes 5,5 vezes



Caracter ísticas da Urbaniza ção

� Reprodução das injustiças e desigualdades no interior 
de cada município

� Áreas centrais: legalizadas, ricas, com infraestrutura, 
equipamentos, acessibilidade ao trabalho, lazer e 
cultura

� Periferias: ilegais, pobres, precárias



À exclusão social e econômica vem
sobrepor a exclusão territorial

Baixa permeabilidade entre as duas partes:

a maior parte da população não tem acesso à cidade

Crescimento por expansão horizontal ilimitada

e não por adensamento

+

Ocupação das áreas periféricas

ou ambientalmente frágeis



Ação do poder p úblico

� O aparato de planejamento, regulação e controle do 
uso e ocupação só dialoga com a cidade formal

� Os investimentos públicos se concentram nas áreas
centrais, aumentando o valor da terra nestas áreas

� Conjuntos habitacionais construídos nas periferias
distantes e sem serviços públicos



Efeitos nefastos para (quase)  todos

� Ocupação das áreas de preservação ambiental

� Enchentes, erosão, poluição

� Grandes deslocamentos para o trabalho

� Caos no sistema de circulação e transporte

� Vazios Urbanos, Subutilização e Especulação

� Escassez de localização para o mercado de 
baixa renda



Construir uma nova ordem urban ística, 
redistributiva e includente

� O Estatuto da Cidade e os novos instrumentos de 
gestão

� A criação do Ministério das Cidades

� A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e o 
Conselho das Cidades 



Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

O que é? 

É um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos, 
construídos democraticamente, a partir da 1ª
Conferência Nacional das Cidades em 2003, para
nortear os investimentos em habitação, saneamento
ambiental, mobilidade urbana, transporte e trânsito, 
bem como promover uma política fundiária e 
imobiliária includente e fortalecer institucionalmente
os muncípios brasileiros.



Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

Princípios

1. Direito à cidade, entendido como direito à Moradia Digna e acesso à
terra urbanizada

2. Saneamento ambiental e transporte público

3. Função social da cidade e da propriedade (prevalência do interesse
comum sobre o direito individual de propriedade)

4. Gestão democrática e controle social 

5. Inclusão social e redução das desigualdades

6. Sustentabilidade financeira e sócio-ambiental da política urbana

7. Combate à discriminação de grupos sociais e étnico-raciais

8. Combate à segregação urbana

9. Diversidade sócio-espacial



Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

Diretrizes

1. Integração das políticas Fundiária, de Habitação, de 
Saneamento Ambiental, de Trânsito, de Transporte e 
Mobilidade Urbana.

2. Articulação da política urbana às políticas sociais e de 
desenvolvimento.

3. Participação social

4. Desenvolvimento e capacitação técnico-institucional

5. Diversidade urbana, regional e cultural

6. Políticas abrangentes e massivas

7. Redes de cidades mais equilibradas



Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
Objetivos

1. Redução do déficit habitacional.

2. Acesso universal ao saneamento ambiental e gestão integrada e 
sustentável da política de saneamento

3. Ampliar a mobilidade urbana com segurança, priorizando o transporte
coletivo e os não-motorizados

4. Promover a melhoria da qualidade ambiental urbana

5. Promover a melhoria do planejamento e da gestão territorial de forma 
integrada

6. Diversificação de agentes promotores e financeiros

7. Promover a regulamentação e a aplicação do Estatuto da Cidade, de 
outros instrumentos de política urbana e dos princípios da Agenda 21

8. Democratização do acesso à informação

9. Geração de emprego, trabalho e renda



Ministério das Cidades
Principais Atribuições :

• Formular, implementar e integrar as Políticas Nacionais de 
Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária, Habitação, 
Saneamento Ambiental, Mobilidade Urbana e Transporte

• Promover a articulação inter-institucional e inter-governamental;

• Regulamentar a prestação de serviços e de infra-estrutura urbana; 

• Normatizar a aplicação dos recursos destinados ao financiamento 
do desenvolvimento urbano; 

• Elaborar e implementar projetos de treinamento e capacitação 
institucional de governos e agentes sociais;

• Ampliar, manter e garantir o acesso universal ao Sistema Nacional 
de Indicadores Urbanos.
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Reabilitação das áreas centrais

Contenção do processo de periferização

Ampliação do acesso à habitação no mercado formal



Objetivos

Objetivos Gerais: Contenção do processo de periferização e 
ampliação do acesso à habitação no mercado formal

Objetivos específicos: Promover o uso e ocupação democrática 
das áreas centrais propiciando a permanência da população 
residente e a atração de população não residente por meio de 
ações integradas que promovam e sustentem a diversidade 
funcional e social, a identidade cultural, a vitalidade econômica e 
a preservação do patrimônio histórico e cultural.

Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais



Contribuir para o cumprimento da função social da cidade e da
propriedade , por meio da aplicação do Estatuto da Cidade;

Estimular a diversidade de ocupação e a complementaridade de usos 
e funções; 

Reforçar as funções econômicas e pequenos negócios;

Ampliar o acesso à moradia com diversidade social;

Articular investimentos públicos/privados;

Estimular Acordos/Convênios que garantam o compromisso público de 
longo prazo e o reforço de pactos federativos ; 

Estimular a consolidação da cultura de reabilitação urbana e edilícia.

Diretrizes
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Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Abrangência: Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas ou RIDES 
e capitais de Estados.

Antecedentes: Municípios Brasileiros com maior número de Domicílios
Ociosos [Vagos + Fechados]

Município

São Paulo (SP) 3.554.820 515.030
Rio de Janeiro (RJ) 2.129.131 266.074

Salvador (BA) 768.010 98.326
Belo Horizonte (MG) 735.280 91.983

Fortaleza (CE) 617.881 81.930

Brasília (DF) 631.191 72.404
Curitiba (PR) 542.310 58.880

Manaus (AM) 386.511 51.988

Total de domicílios 
recenseados

Total de 
vagos+fechados



Estratégias de Atuação

Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Planejamento Territorial Urbano em perímetros definidos
articulados com Plano Diretor e Planos Regionais;

Articulação de políticas setoriais; 

Participação e Controle Social;

Fomento da diversidade de usos em áreas centrais, estimulando
especialmente o uso habitacional.

Formas de Atuação: 1 – Investimentos; 2 – Articulação
federativa; 3 – Articulação institucional para disponibilização de 
imóveis públicos.



Parcerias Institucionais
Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Ministério da Cultura (IPHAN/ Monumenta)

Ministério do Planejamento (SPU)

Ministério do Turismo 

Ministério dos Transportes

Ministério da Previdência Social (INSS) 

Secretaria Especial de Portos

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Caixa Econômica Federal



Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

8868: Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação.

Modalidade 1 - Elaboração de Planos de Reabilitação

Modalidade 2 - Elaboração de Projetos Urbanísticos de infra-estrutura e 
requalificação de espaços de uso público

Modalidade 3 - Elaboração de Projetos Arquitetônicos de Requalificação de 
Imóveis

10SB: Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Requalificação de Espaços de Uso
Público. (Emendas Parlamentares)

Modalidade 1 – Execução de obras de infra-estrutura e requalificação de 
espaços de uso público

Modalidade 2 – Execução de obras de requalificação de imóveis para HIS e 
para transformação de uso

Ações OGU



Área central

Local de convergência de pessoas e veículos
(pólo gerador de tráfego)

x
Centros tradicionais – referência histórica e patrimônio 

cultural (necessidade de preservação)

É diretriz do PRAUC: 

Garantir a existência de espaços públicos de qualidade com 
acessibilidade universal, favorecendo os deslocamentos não 

motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos 
negativos do transporte motorizado individual

A dimensão da mobilidade na reabilitaç ão de centros urbanos
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Incorporação de estudos de mobilidade, de fluxos de pessoas e de veículos ao 
diagnóstico para a reabilitação de centros urbanos;

Soluções alternativas para redução do volume de circulação de veículos 
motorizados: ruas de pedestres, reestruturação dos sistemas viário e de 
transportes (ordenamento do tráfego) – minimização de conflitos.

Mix de usos: promoção de habitação social x solução da demanda por 
transporte público.

Relação do centro com as demais áreas da cidade (estrutura viária e 
integração de modais)

Áreas para estacionamento x conservação do patrimônio edificado x 
cumprimento da função social da propriedade

Fortalecimento da atuação cooperada para garantir os necessários 
investimentos e a coordenação das políticas setoriais.

Desafios
Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais



Obrigada!

Carolina Baima Cavalcanti

carolina.cavalcanti@cidades.gov.br

(61) 2108 1478
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