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ZEIS 
ZONAS ESPECIAIS DE 
INTERESSE SOCIAL 

Em sua concepção fundante 
seria um instrumento 
urbanístico-regulatório 
que incide sobre 
assentamentos precários 
ou áreas para a produção 
de novas moradias, 
prevendo parâmetros 
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Zoneamento ou macrozoneamento Parcelamento compulsório, IPTU progressivo, desapropriação
Zonas especiais de interesse social - ZEIS Direito de preempção
Estudo de impacto de vizinhança - EIV Operações urbanas consorciadas
Outorga onerosa do direito de construir Transferência do direito de construir
Direito de superfície Concessão do uso especial de moradiaFonte: SNPU/MCidades, IPPUR 

Instrumentos do Estatuto da Cidade 
Pesquisa Rede Nacional de Avaliação dos Planos Diretores Participativos 

(526 planos analisados) 



ZEIS 
ZONAS ESPECIAIS DE 
INTERESSE SOCIAL 

Em sua concepção fundante 
seria um instrumento 
urbanístico-regulatório 
que incide sobre 
assentamentos precários 
ou áreas para a produção 
de novas moradias, 
prevendo parâmetros 
urbanísticos específicos 
visando a predominância 
do uso habitacional de 
interesse social 

2871 – Municípios instituíram ZEIS 



CONTEXTO 
HISTÓRICO 

RUA PROMORAR ZEIS COELHOS     
Fonte: RECIFE, 2016 

Antecedentes 
Anos 1970  
 Debate internacional sobre a Urbanização de Favelas 

 Lutas contra as remoções e por serviços urbanos – 
comunidades + Igreja Católica Progressista 

 Programas Alternativos na Ditadura Militar – (Profilurb, 
FICAM, João de Barro, PROMORAR) 

 Lei Federal de Parcelamento do Solo 
6.766/1979 (possibilidade de lotes menores que 125m2 para urbanização 
específica e conjuntos de HIS) 

 Recife - Levantamento de  Assentamentos Populares 
em 1978  

 Decreto Municipal 11.670/1980 – Áreas 
Especiais de Interesse Social – PROMORAR; 
Projeto Teimosinho (projeto alternativo da 
comunidade de Brasília Teimosa) 



CONTEXTO 
HISTÓRICO 

 Antecedentes 
Anos 1980 
 1983 – PROFAVELA em Belo Horizonte e 

Zonas Especiais de Interesse Social - 
ZEIS no Recife (Lei n.º 14.511/1983) 

 1987 – Plano de Regularização das Zonas 
Especiais de Interesse Social – PREZEIS no 
Recife 

 Movimento Nacional pela Reforma Urbana – 
MNRU – Assembleia Constituinte 

Anos 1990  
  Zonas Especiais de Interesse Social - 
ZEIS de vazios, áreas subutilizadas – 
Diadema – SP 

Apresentador
Notas de apresentação
- os instrumentos tornaram-se inadequados?



 Fundamentos legais: 
 Vinculação constitucional entre o direito de propriedade e sua 

função social 
 Instrumento jurídico e político da política urbana (Estatuto da 

Cidade, art. 4º, V, f) 
 Regularização fundiária e urbanização de assentamentos da 

população de baixa renda mediante normas urbanísticas especiais, 
incluída entre as diretrizes da política urbana (Estatuto da Cidade, 
art. 2º, XIV) 

 Na Lei Federal 11.977/09 (art. 47, V) – Minha Casa Minha Vida 
“Parcela de área urbana instituída pelo Plano Diretor ou definida  

por outra lei municipal, destinada predominantemente à moradia de 
população de baixa renda e sujeita a regras específicas de 

parcelamento, uso e ocupação do solo.” 



TIPOS DE ZEIS 

Fonte: RECIFE, 2016 

Fonte: BRASIL, MC, 2009 

1 – Áreas ocupadas por assentamentos precários 
demarcadas com o objetivo de se promover medidas de 
integração urbana que articulam: participação da 
comunidade; intervenções de urbanização e recuperação 
ambiental; e regularização fundiária do assentamento. 

2 – Áreas vazias (imóveis urbanos não edificados, 
subutilizados ou não utilizados) adequadas e necessárias 
à implementação da política de habitação de interesse 
social do município, de acordo com as demandas de solo 
urbano identificadas pelos PLHIS. 

Os tipos de ZEIS podem variar de 
acordo com as especificidades 

locais 

Apresentador
Notas de apresentação
E em quais situações os instrumentos foram aplicados resultando, ainda que parcialmente, na distribuição e desfrute equitativo, universal, justo e democrático dos recursos e bens da cidade?



CONTEXTO 
HISTÓRICO 

 Contexto mais recente 
Anos 2000 
  Zonas Especiais de Interesse Social - 
ZEIS 4 TIPOS – SÃO PAULO – 4 TIPOS:  
ZEIS 1 - Favelas, loteamentos irregulares e 

conjuntos habitacionais de interesse social,  
ZEIS 2 - Terrenos vazios ou subutilizados 
ZEIS 3 -Terrenos ou imóveis subutilizados em 

áreas com infraestrutura urbana, serviços e 
oferta de emprego (geralmente na região 
central 
ZEIS 4 - Glebas ou terrenos em áreas de 

proteção aos mananciais 

FONTE: BRASIL, MC, 2009 



Tipos de ZEIS – PDP São Paulo (2014) 

Os tipos de ZEIS podem variar de acordo com as especificidades locais 

Apresentador
Notas de apresentação
É necessária a criação de novos instrumentos diante das novas conjunturas, mecanismos e atores que operam no espaço urbano? Falar da Cota de Solidariedade - Todo empreendimento maior que 20.000m² deve doar o correspondente a 10% de sua área construída para produção de HIS ou aquisição de terrenos ∞ Como contrapartida, estes 10% não serão considerados área computável 



A ZEIS RECONHECE 
“DIREITOS E 
NECESSIDADES” DA 
POPULAÇÃO DE 
BAIXA RENDA 

 A ZEIS é uma zona especial diferente de outras, 
como por exemplo, as de preservação ambiental e de preservação 
histórica. Não tem como foco, restritivamente, as condições 
físico-ambientais de determinadas áreas em função dos 
interesses da sociedade. Relaciona as condições de determinados 
segmentos sociais e os territórios ocupados por esses segmentos.  

 A ZEIS objetiva fundamentalmente a proteção do 
“interesse” relativo a direitos e necessidades, 
reconhecíveis socialmente, da população de 
baixa renda, considerando sua dificuldade, por meios 
próprios e nas condições de mercado, em garantir o acesso a 
serviços, recursos e oportunidades de trabalho, renda, consumo, 
lazer, cultura etc. necessários à sua reprodução. (MORAES, 2015) 

Fonte: RECIFE, 2016 

Apresentador
Notas de apresentação
Quando implementado, segue sendo o melhor caminho para reverter o modelo predatório e discriminatório de construção das nossas cidades?



A ZEIS ASSEGURA 
A FUNÇÃO 
SOCIAL DA 
PROPRIEDADE  

 A ZEIS tornou-se, de maneira geral, um contraponto para os 
interesses predominantes na produção do espaço referentes ao 

desenvolvimento imobiliário, por dificultar, na maior parte das 

cidades, ações de remoção e processos de “expulsão 
branca”;  

 Prevê parâmetros para regulação e controle do uso e ocupação 
do solo incompatíveis com as condições de viabilidade para 
grandes empreendimentos de outros segmentos e 
agentes, principalmente, empreendedores imobiliários e comerciais.  

 Contribuiu para a consolidação dos Assentamentos de 
Interesse Social por diminuir a pressão que o mercado 
poderia exercer sobre as famílias de baixa renda e onde já haviam 
construído uma história de conquista de direitos e estabelecido 
relações de vizinhança e laços de afetividade.  

Fonte: RECIFE, 2016 

Apresentador
Notas de apresentação
Quando implementado, segue sendo o melhor caminho para reverter o modelo predatório e discriminatório de construção das nossas cidades?



A ZEIS RECONHECE 
“DIREITOS E 
NECESSIDADES” DA 
POPULAÇÃO DE 
BAIXA RENDA 

 A ZEIS pode parecer, numa visão apressada e a partir de 
escalas espaciais reduzidas, fomentadora de 
processos de fragmentação e segregação 
socioespacial. Mas, pelo contrário, ao proteger 
do mercado imobiliário os espaços produzidos pela população 
de baixa renda, possibilitam sua consolidação no tecido 
urbano e, por meio de ações de regularização e oferta de 
serviços urbanos, a ampliação da inserção 
urbana de seus moradores (MORAES, 2015). Fonte: RECIFE, 2016 

Fonte: RECIFE, 2016 

Apresentador
Notas de apresentação
Quando implementado, segue sendo o melhor caminho para reverter o modelo predatório e discriminatório de construção das nossas cidades?



ALGUNS EQUÍVOCOS RECORRENTES: 
 Efetividade das ZEIS (isolada) de Políticas e Ações 
Colocar o Instrumento como independente de processos, ações, políticas 

(cobrar resultados a partir da regulamentação não é adequado. Esta é uma 
importante etapa, mas, obviamente, insuficiente para o desencadeamento das 
diversas ações necessárias...). 

 Avaliação do Instrumento x Contexto Histórico, Social, Político, 
Econômico 
 Diminuir a importância dos processos históricos...  Um mesmo instrumento, com 

mesmos parâmetros, em contextos diferentes variarão sob vários aspectos, em função 
das condições políticas, econômicas, sociais etc.; do tempo de implementação e 
dinâmicas de efetivação; da articulação com outras dimensões...  
 As variáveis para análise poderão ser diferentes e as que forem similares poderão ter 

importâncias diferentes em cada contexto e a cada conjuntura. 

Apresentador
Notas de apresentação
Quais as razões para a sua não implementação pela maioria dos municípios? 



SEM A PRETENSÃO DE RESPOSTAS FECHADAS E 
DEFINITIVAS... 

1. Inscrição das ZEIS nas leis e sua regulamentação são fundamentais, 
mas insuficientes. 

2. Estas zonas requerem para ganhar efetividade: 

 INTEGRAR uma POLÍTICA URBANA (de Estado, duradoura...) 
comprometida com o Direito à Cidade e com os fundamentos do 
Estatuto da Cidade (FSP, FSC, Gestão Democrática, 
Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo etc.) e  

 ARTICULAÇÃO, por consequência, com outros instrumentos de 
política urbana (jurídicos, urbanísticos, políticos etc.) e políticas, 
programas e ações , igualmente, sintonizados com a PU. 

  

Apresentador
Notas de apresentação
Quais as insurgências e inovações que conectam as pessoas e realçam a função social da cidade:- mais cidade dentro da comunidade e mais comunidade dentro da cidade;- que experiências reforçariam uma permeabilidade não mercantilizadora?



SEM A PRETENSÃO DE RESPOSTAS FECHADAS E 
DEFINITIVAS... 

1. A QUESTÃO NÃO SÃO OS 
INSTRUMENTOS, MAS OS 
VALORES E INSTERESSES QUE 
PREVALECEM... 

2. A ZEIS É O INSTRUMENTO, mesmo 
considerando as variações locais, 
MAIS ABRANGENTE E MAIS 
IMPORTANTE PARA A REGULAÇÃO 
URBANÍSTICA INCLUSIVA PARA 
ASSENTAMENTOS DE INTERESSE 
SOCIAL 

  
Fonte: RECIFE, 2016 

Apresentador
Notas de apresentação
Quais as insurgências e inovações que conectam as pessoas e realçam a função social da cidade:- mais cidade dentro da comunidade e mais comunidade dentro da cidade;- que experiências reforçariam uma permeabilidade não mercantilizadora?
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http://mundosafari.com.
br/projetos/2015/prefeit
ura-atlas/ 
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