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APRESENTAÇÃO

Como parte da preparação da participação brasileira na Conferência das Nações 
Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), 
diversas discussões nacionais e internacionais ocorreram, tanto para lidar com 
aspectos operacionais ligados à participação das delegações e às representações da 
sociedade civil no evento quanto no que diz respeito ao posicionamento dos países 
acerca dos temas tratados.

Nesse processo, em um primeiro momento, coube ao Ipea, sob solicitação 
do Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), o papel de elaborador do 
relatório brasileiro, o qual se transformou no documento oficial do país como 
Estado-membro da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse documento 
sistematizou contribuições trazidas por representantes do governo, da sociedade 
civil e especialistas, por meio das reuniões do ConCidades, da plataforma de 
participação virtual ou do seminário presencial, realizado em 2015.

Após a publicação do relatório brasileiro, ainda em 2015, o ConCidades 
demandou ao Ipea a elaboração de um novo relatório que expressasse as 
reflexões do conselho acerca da Nova Agenda Urbana (NAU), que refletisse suas 
posições e que não demandasse sua validação por parte do governo brasileiro.  
O Ipea encarregou-se, mais uma vez, de atuar como relator deste novo documento, 
o qual acabou não sendo publicado, conforme comunicação feita ao conselho pela 
Secretaria Executiva do ConCidades, em reunião realizada em setembro de 2016, 
já na véspera da Habitat III.

Este livro traz as reflexões sobre os temas tratados no documento preparado 
para o ConCidades, contendo artigos assinados pelos técnicos e colaboradores que 
atuaram no processo de construção do relatório. A produção dialogou com os issue 
papers e os policy papers que subsidiaram as discussões preparatórias da Habitat III 
e que foram debatidos em oficinas de trabalho com conselheiros do ConCidades, 
ao longo do primeiro semestre de 2016.

O material desenvolvido persiste relevante mesmo após a Conferência de 
Quito. Optou-se por ampliar seu escopo para abranger não apenas os textos sobre os 
temas inicialmente desenvolvidos, mas também algumas reflexões sobre os desafios 
que a implementação da NAU apresenta ao Brasil no contexto pós-Habitat III.

Espera-se, portanto, que o material deste livro possa ser útil para a continuidade 
e o aprofundamento das discussões em torno das questões brasileiras relacionadas, 
agora, à implementação da NAU.





INTRODUÇÃO

Durante a preparação para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), a Organização das 
Nações Unidas (ONU) propôs uma estrutura comum aos relatórios dos Estados-
membros, composta por sete capítulos e 29 temas. O relatório brasileiro, publicado 
em 2015, seguiu essa organização, respeitando, ainda, as restrições de tamanho 
do documento. Em paralelo a isso, a discussão, a reorganização e a priorização 
dos temas foram evoluindo por meio de sete grandes temas (compatíveis com os 
capítulos do relatório).

No processo de construção do relatório do Conselho Nacional das Cidades 
(ConCidades), partiu-se, inicialmente, dos 29 temas originalmente propostos pela 
ONU e, a partir das oficinas com o grupo de trabalho encarregado de acompanhar a 
produção do relatório, identificaram-se quais temas demandavam aprofundamento 
ou abordagens complementares ou mesmo alternativas, tendo como referência os 
issue papers e os policy papers já disponibilizados pela ONU.

A percepção de evolução na organização e no tratamento dos temas pela 
ONU – que culminou com os policy papers –, bem como o entendimento do 
conteúdo deste livro como nova contribuição, justificou a adoção da estrutura 
aqui apresentada. O desafio final foi partir da organização geral dos policy papers, 
mas de modo a realizar um esforço para não perder os tópicos importantes para 
discussão da Nova Agenda Urbana (NAU) no âmbito do Brasil. A sobreposição 
e as similaridades de temas dificultaram essa diretriz rígida e, na verdade, até 
prejudicaram, às vezes, o entendimento desses. A adoção de uma estrutura mais 
livre nos policy papers parece ser um sintoma dessa constatação.

Refletindo o processo de elaboração do relatório, esta publicação foi 
estruturada em oito capítulos, que, de alguma forma, abrangem todos os temas 
tratados nos documentos preparatórios da Conferência Habitat III. Optou-se 
por reunir os temas de mobilidade (que estavam em policy papers diferentes), 
de saneamento (que separavam abastecimento de água do esgotamento) e 
de participação e descentralização (tratados anteriormente como dois temas 
distintos). Optou-se, também, por tratar conjuntamente em um mesmo capítulo 
o direito à cidade, as cidades para todos e a estrutura sociocultural urbana; em 
outro, as políticas nacionais urbanas, a governança urbana, a capacidade e o 
desenvolvimento institucional; e, ainda, em outro, as finanças municipais, o 
sistema fiscal local e as estratégias de desenvolvimento econômico urbano.
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Cabe destacar, ainda, que o conteúdo geral dos capítulos surgiu da demanda 
por um material mais aprofundado em relação a temas priorizados no âmbito do 
ConCidades para fundamentar e respaldar o posicionamento do Brasil na negociação 
da agenda. Daí a ênfase muitas vezes dada ao diagnóstico nacional e à indicação de 
desafios no contexto das agendas técnica e política, em detrimento de uma análise 
teórica mais aprofundada. Entende-se, entretanto, que essa característica não reduz 
a qualidade da abordagem, inclusive como elemento para futura articulação entre 
uma discussão conceitual mais aprofundada e a práxis corrente.

Este livro está dividido em duas partes. A primeira, Uma reflexão sobre os 
rumos da Nova Agenda Urbana, é composta pelo capítulo 1, intitulado de A Nova 
Agenda Urbana e a geopolítica das cidades. De maneira geral, esse capítulo assume 
um caráter introdutório neste livro, trazendo uma reflexão mais crítica sobre 
aspectos da geopolítica das cidades, que são importantes para a discussão sobre a 
implementação e o aprimoramento dos temas presentes na NAU.

A segunda parte deste livro, Contribuições para a Nova Agenda Urbana, é 
composta pelos sete capítulos que agrupam as contribuições que decorreram do 
processo já citado na apresentação deste livro e se inicia com o capítulo 2, intitulado 
Direito à cidade, cidades para todos e estrutura sociocultural urbana. Esse capítulo 
trata de um dos temas centrais e mais caros ao contexto brasileiro – o direito à 
cidade –, mas também apresenta no título, para garantir os rebatimentos com o 
tratamento anterior dos temas nos documentos da ONU, a expressão cidades para 
todos. Reforça-se que o próprio ConCidades o considerou como um dos temas mais 
sensíveis e de posicionamento mais forte do Brasil. Uniu-se ao tema deste policy 
paper o conteúdo de outro – a estrutura sociocultural urbana –, por seu vínculo 
direto com o conceito de direito à cidade, de matriz lefebvriana.

O capítulo 3, Governança e políticas nacionais urbanas, capacidade e 
desenvolvimento institucional, reúne a proposta do policy paper da governança e da 
política nacional urbanas com o da discussão institucional. Por sua estreita ligação 
e relação de causa e efeito, esse pareceu ser o tratamento mais adequado aos temas.

O tema Estratégias espaciais urbanas: mercado de terras e segregação, título de 
um policy paper específico, foi tratado no capítulo 4 de maneira isolada, devido à 
complexidade, às implicações e aos desdobramentos do tema, além da demanda 
específica do ConCidades por maior profundidade no debate (tema pouco abordado 
no relatório oficial).

O capítulo 5, Finanças municipais, sistema fiscal local e estratégias de 
desenvolvimento econômico urbano, pretendeu reunir o tema fiscal/finanças municipais 
com o de desenvolvimento econômico, abordados em dois papers diferentes na 
nova estrutura dos documentos da ONU. O vínculo dos dois temas pareceu-nos 
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evidente, reforçando o papel – e as limitações – do Estado (enquanto governo local) 
na promoção ou no estímulo do desenvolvimento econômico.

O capítulo 6, Resiliência e ecologia urbana, reúne temas associados à dimensão 
ambiental, abordando: impactos, externalidades, riscos, vulnerabilidades e resiliência. 
As deseconomias de aglomeração e as limitações na gestão do uso e ocupação do 
solo e dos serviços têm laços estreitos com essa temática.

Por sua vez, o capítulo 7, Serviços urbanos e tecnologia, reúne os temas setoriais 
urbanos clássicos (deixando apenas a habitação para um capítulo posterior): 
saneamento e mobilidade. São abordados também o acesso à energia e a discussão 
sobre cidades inteligentes (smart cities). Este último tema traz à tona diferentes 
posicionamentos sobre a apropriação e o uso de tecnologias para finalidades e 
públicos distintos.

Por fim, a dimensão setorial de maior destaque na criação da Conferência 
Habitat III, a moradia, é tratada no capítulo 8: Políticas de habitação. Esse talvez 
seja o tema que mais transita pelos outros capítulos. Por um lado, isso se deve ao 
seu peso ainda relevante na discussão geral da Habitat, por outro (e por consequência), 
ao fato de refletir a distribuição dos subtemas durante as fases que precederam a 
definição dos policy papers.

Ao trazer essas contribuições para o público em geral, espera-se oferecer 
elementos para, de um lado, compreender aqueles que foram considerados como os 
temas estruturantes, centrais, da conferência, a partir da leitura e das inquietações 
que permearam as discussões com o ConCidades.

De outro, trata-se de disponibilizar narrativas e informações que podem ser 
acessadas no processo de implementação da NAU, buscando subsidiar as análises, 
as críticas e a formulação de propostas associadas à atualização dessa agenda, 
notadamente em suas interfaces com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), uma vez que há uma sobreposição entre elas, com uma possível prevalência 
da Agenda 2030 sobre a agenda proposta pela Habitat III. Nesse sentido, ainda 
que tal temática não faça parte do escopo deste livro, vale deixar o registro de que 
o processo de implementação da NAU deve aproveitar as interfaces existentes com 
a Agenda 2030, com vistas ao fortalecimento dos princípios e objetivos propostos 
no documento da NAU, que não oferece objetivos e metas a serem perseguidos 
pelos países signatários.

Os organizadores





CAPÍTULO 1

A NOVA AGENDA URBANA E A GEOPOLÍTICA DAS CIDADES
Renato Balbim1

1 A PREPARAÇÃO PARA A HABITAT III

Em junho de 2014, o Ipea foi convidado pelo Conselho Nacional das Cidades a 
ser o relator do Relatório brasileiro para a Habitat III.2 A partir desse momento, nos 
envolvemos na instigante tarefa de fomentar debates, buscar consensos e produzir 
informações, de maneira participativa, envolvendo o mais amplo conjunto da 
sociedade na formulação de um entendimento oficial do país sobre seu processo 
urbano nos últimos vinte anos, pós-Conferência das Nações Unidas sobre Habitação 
e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat II), e sobre os compromissos 
brasileiros para os próximos vinte anos – ou seja, a contribuição oficial do país 
para a formulação do documento Nova Agenda Urbana (NAU).

Do ponto de vista da coordenação da relatoria desse processo, tivemos a 
oportunidade de acompanhar diversos debates ao longo dos dois anos de trabalho, 
não apenas na escala do Brasil e de sua complexidade federativa, mas também no 
diálogo com o Sistema da Organização das Nações Unidas (ONU) e com instituições 
de outros países que participavam do mesmo processo em cada um dos seus lugares.

Tomando-se como base o conjunto de iniciativas que pudemos acompanhar 
ao longo do período 2014-2016, a participação na Habitat III e também em seu 
evento paralelo (Hacia un Habitat 3 Alternativo), bem como a continuidade do 
acompanhamento dos primeiros passos da NAU, propomos aqui um ensaio em 
certa medida ainda especulativo acerca dos possíveis rumos dessa agenda.

Se a fundamentação das hipóteses levantadas neste trabalho está, por um lado, 
ancorada na continuidade do acompanhamento dos processos, a fundamentação 

1. Doutor em geografia humana pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutor pela Planning, Policy and Design 
University of California Irvine e técnico de planejamento e pesquisa no Ipea. E-mail: renato.balbim@ipea.gov.br.
2. A III Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III) foi realizada 
em Quito, Equador, entre 17 e 20 de outubro de 2016. Sucedendo as duas primeiras conferências Habitat, realizadas, 
respectivamente, em Vancouver, em 1976, e Istambul, em 1996. A Habitat III teve como resultado a aprovação da 
chamada Nova Agenda Urbana, documento de 22 páginas e 175 parágrafos numerados que contém a Declaração de 
Quito sobre cidades e assentamentos humanos sustentáveis para todos, composta por uma visão compartilhada pelos 
chefes de Estado signatários, seus princípios e compromissos e um chamado à ação. Em seguida, a agenda Plano de 
implementação de Quito para a Nova Agenda Urbana, que, por sua vez, apresenta compromissos transformadores para 
o desenvolvimento urbano sustentável, bem como considerações sobre sua efetiva implementação e, por fim, sobre 
seu acompanhamento e sua revisão.
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teórica e crítica que as embasa, por outro lado, está assentada nas referências 
a autores que vêm produzindo ou produziram notas e contribuições sobre a  
Nova Agenda Urbana e o processo da Habitat III. 

Em especial, tomam-se como referência os diversos temas tratados no livro 
Geopolítica das cidades: velhos desafios, novos problemas, lançado em setembro de 
2016, como uma das diversas contribuições do Ipea aos debates relacionados 
à Habitat III. Como organizador e editor do livro, pude aprofundar ideias e 
análises ao longo dos quinze capítulos produzidos por especialistas renomados de 
diversas áreas do conhecimento, que responderam ao convite de discorrer sobre 
um tema ainda novo nas ciências sociais, mas bastante presente nas negociações 
internacionais há séculos: o papel das cidades e dos temas urbanos nos acordos 
diplomáticos internacionais. 

Durante a preparação para a Habitat III, tornou-se claro, ao menos aos 
nossos olhos, que disputas e acordos na escala internacional – temas conjunturais 
relacionados à produção da NAU – careciam de análises críticas a partir de uma 
ótica estrutural, tanto do ponto de vista global quanto a partir dos atores e de seus 
arranjos regionais ou locais. 

Passados oito meses da realização da conferência, verifica-se que diversas das 
análises realizadas no contexto de sua preparação – muitas destas céticas quanto 
às possibilidades advindas do encontro – de fato parecem estar se realizando.  
A Nova Agenda Urbana – ainda mais que a Declaração de Istambul,3 que apenas 
foi positivada cinco anos após a conferência – é um documento de princípios e 
diretrizes que não traz metas, tampouco meios para sua aplicação. Assim, ao que 
indicam várias das tratativas pós-Habitat III, tanto os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) quanto a Agenda de ação para o clima parecem orientar com 
maior precisão os rumos a serem tomados pelos Estados-nação nos anos vindouros. 

2 HABITAT II E OS PARADOXOS DA AGENDA URBANA INTERNACIONAL

A conferência Habitat II, realizada em Istambul, em 1996, trouxe ao centro do 
debate internacional das cidades a questão do direito à moradia, reivindicação 
histórica de movimentos sociais e urgência global. Essa agenda foi acompanhada 
pela descentralização das políticas urbanas, uma bandeira também defendida 
por movimentos sociais, mas que “serviu como uma luva” às mais estruturadas 
correntes do neoliberalismo.4 

3. A Agenda Habitat pós-Istambul, assim como a Nova Agenda Urbana, não somente contém uma declaração de princípios 
e objetivos, mas também traz um conjunto de compromissos assumidos pelos governos e, finalmente, estratégias para a 
implementação do plano de ação. Ainda assim, sua efetiva e objetiva aplicação só foi possível após o encontro “Istambul 
mais 5”, quando foram estabelecidas metas e métricas para que se atingissem os objetivos da agenda.
4. Para mais informações, ver estudo de Balbim e Amanajás (2015).
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A descentralização, preconizada na Habitat II e referendada nos acordos 
internacionais que se seguiram, mais que significar uma democratização da agenda e 
pauta urbana, serviu para o “enxugamento” do Estado-nação. Pari passu, agências e 
bancos internacionais de desenvolvimento ditaram políticas de produção industrial 
de habitação em massa, contrariando em muito as ideias de produção social da 
moradia e da cidade presentes na origem da luta pelo direito à moradia. A ideia 
emanada pelos bancos e pelas agências de fomento internacionais era não apenas de 
viabilizar habitação às famílias mais pobres nos países periféricos, mas também de 
constituir uma nova classe média, atrelada ao financiamento, com o compromisso 
dos países de constituir fundos para alimentar o sistema financeiro internacional. 
Esse momento poderia ser identificado, inclusive, como o início do processo de 
“commoditização” do espaço urbano,5 necessitando para tanto de uma análise mais 
aprofundada dos documentos do Banco Mundial e outros previamente analisados.6

O que fica claro durante a conferência Habitat II é que a geopolítica das 
cidades constitui um campo de enorme complexidade, ao envolver interesses 
em temas diversos, públicos e privados, e em múltiplas escalas. Há também toda 
a sobreposição da agenda das cidades com outras agendas de grande vulto, em 
especial a agenda ambiental e a dos direitos humanos. Essa complexidade se dá 
em espaço de contradições aprofundadas particularmente em função das escalas 
suprarregional, internacional, nacional, subnacional, regional e local, sendo que 
os atores nacional e local (a cidade) se apresentam em cada uma das escalas, por 
vezes, com posições divergentes.

3 A CONSTITUIÇÃO DE UM ESPAÇO DE PODER

A análise dos diversos autores que compõem essa geopolítica das cidades supera 
em muito a apresentação de uma configuração espacial de redes transnacionais, 
nacionais e regionais de cidades, que pode parcialmente explicá-la. 

Trata-se de analisar, sob diferentes perspectivas, a partir de formações 
socioespaciais e lugares diversos, a construção de um espaço de poder, de um 
mercado de reprodução do capital que se articula intensamente nas negociações 
entre nações e corporações, conformando um cenário geopolítico que envolve os 
distintos – no tempo e no espaço – processos de urbanização, que são a um só 
tempo inovadores e conservadores. 

5. O processo de transformação da terra urbana em uma commodity está diretamente relacionado à financeirização da 
economia. Segundo dados do Banco Mundial, atualmente o crédito doméstico provido pelo setor financeiro em todo o 
mundo chega a 175% do produto interno bruto (PIB) global. Esse valor estava em 70% em 1960, e superou a marca 
de 100% em 1983. Ver o site do Banco Mundial, disponível em: <https://goo.gl/K5SQpe>. Acesso em: 19 jun. 2017.
6. Ver capítulo 6.
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A inovação é devida, em grande parcela, aos processos de participação e 
produção social da cidade, que se multiplicam em todo o mundo e ganham escala 
e importância nas redes de poder. Esse movimento traz ao palco da diplomacia e 
dos acordos internacionais novos atores e diferentes mecanismos de valorização 
de posições e construção de tendências e acordos.

Não é por acaso que, a princípio, o Brasil teve papel de destaque na Habitat II 
e na preparação para a Habitat III, tendo como base seu histórico e seu marketing 
de participação social; um efetivo poder simbólico nos debates acerca do direito 
à cidade. Essa posição relativa do país e de seus atores na arena de negociações se 
reforçou ainda durante a preparação para a Habitat III, em função do processo 
participativo levado a cabo em escala nacional para a elaboração do relatório nacional 
para a ONU.

Mas o cenário geopolítico é também em grande medida conservador. 
Mecanismos tradicionais da diplomacia oficial estruturam acordos segundo lógicas 
dominantes dos Estados-nação e dos interesses corporativos ligados à terra urbana, 
como commodity, e ao comércio transnacional de serviços e tecnologias urbanas. 
Mecanismos de financiamento do desenvolvimento urbano – estabelecidos por 
uma ordem global vigente nos últimos quarenta anos, desde a Habitat I – apoiam-
se na identificação precisa de problemas urbanos, bem como na definição e no 
reconhecimento internacional de princípios e até mesmo de direitos que viabilizariam 
a superação desse cenário, mas que, ao fim e ao cabo, não efetivam soluções 
estruturais, ao não romperem com modos e modelos da cidade exclusivamente 
capitalista, da cidade exclusivamente como mercadoria. 

É amplamente reconhecido que bilhões de pessoas em todo o mundo sofrem 
por não terem acesso a serviços e direitos básicos na cidade, e que esse contingente só 
aumentou ao longo das últimas décadas. No entanto, os mecanismos de financiamento 
e produção da cidade carreados por organismos internacionais, compostos pelos 
Estados-nação e assimilados nos lugares, não logram transformar essa realidade. 

Como ficou claro nos debates na Habitat III – sobretudo se levando em conta 
os debates ocorridos no fórum paralelo Hacia un Habitat 3 Alternativo, promovido 
pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) –, a agenda urbana 
da diplomacia dos Estados-nação é fadada ao insucesso, pois reconhecem-se os 
problemas, mas em nenhum momento se atua efetivamente nas causas. Para tanto, 
haveria de se romper com mecanismos macroeconômicos globais, em particular 
com o mercado financeiro e a concentração de terras. 

Assim, surgem políticas paliativas e soluções técnicas, engendradas nas agências 
internacionais e nos países desenvolvidos e colocadas via cooperações, acordos e 
empréstimos internacionais. Essas políticas estão a serviço das novas formas de 
concentração fundiária nas cidades dos países pobres e em desenvolvimento.
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4 A GEOPOLÍTICA DAS CIDADES

A falência de tais políticas está no cerne do nascimento de novas tensões (sociais e 
ambientais), e, com estas, novos atores e relações de forças. Uma nova diplomacia, 
que tem como base a geopolítica das cidades, já institui acordos, planos e projetos 
que pretendem transformar padrões de urbanização e de uso e preservação do 
meio ambiente.7 Afinal, as formas desenvolvidas até o momento para lidar com o 
intenso e global processo de urbanização, para além de solucionar os problemas 
apontados, têm logrado êxito em perpetuar desafios. 

Acessar serviços urbanos básicos, ter moradia digna, obter respeito e valorização 
dos direitos humanos na cidade e lidar com as migrações como fato social complexo 
são todos problemas de longo tempo reconhecidos, que historicamente justificam 
revisões de políticas e acordos internacionais e nacionais. Porém, a história revivida 
é a farsa necessária para a perpetuação de campos estruturados de poder. Assim 
como se produz mais alimentos que o necessário para alimentar toda a população 
mundial,8 também sobram recursos financeiros e técnicos para enfrentar os desafios 
do acesso às condições básicas de urbanidade. 

Novos problemas igualmente surgem nas cidades. Resultantes dos velhos 
desafios ou do aprofundamento de um modo de produção cada vez mais desigual 
e não condizente com os recursos naturais efetivamente disponíveis, segundo uma 
matriz sustentável. Avizinham-se nas cidades não apenas catástrofes naturais, mas 
também revoltas sociais, ou até mesmo revoluções potencializadas pela ubiquidade 
da tecnologia de informação e comunicação (TIC). 

Descortinar a geopolítica das cidades passa, assim, pela compreensão de 
que certos novos problemas urbanos são produzidos intencionalmente como 
novidades, como modas. Quer em decorrência de avanços tecnológicos, quer de 
transformações impostas aos modos de vida segundo os interesses expropriatórios 
e especuladores da terra urbana, urgentes necessidades são produzidas nas cidades, 
assemelhando a busca de segurança no cotidiano a um mercado de consumo de 
objetos pessoais. Áreas de cidades por anos vazias, indisponibilizadas, retiradas do 
mercado, são colocadas, como por um passe de mágica, na ordem de prioridade 
máxima das políticas públicas. Fundos internacionais ofertam novos padrões de 
moradia, urgências em busca da felicidade em uma varanda gourmet. Projetos de 
acessibilidade, despoluições, revitalização e reestruturação urbana são vendidos pelo 
marketing de cidade como de interesse coletivo, apresentando ganhos para toda 

7. Diversas são as redes de cidades que instituem acordos ainda mais progressistas que os Estados-nação, sobretudo 
na questão ambiental e dos direitos difusos. Entre outras, pode-se consultar a C40, que congrega as quarenta maiores 
cidades do mundo comprometidas sobre acordos ambientais. Outras iniciativas de cidades pretendem, inclusive, gerir o 
financiamento de projetos, superando a vinculação com os bancos nacionais e internacionais. Sobre esse tema específico, 
ver Fonds Mondiale de Développement des Villes (FMDV).
8. Disponível em: <http://www1.wfp.org/zero-hunger>.
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a sociedade no mercado competitivo de cidades. Produzidas de maneira pontual, 
essas áreas aprofundam segregações e exclusões. A análise desse mercado global 
revela uma poderosa rede de privilégios, inclusive para adaptação das normas locais, 
o que contraria, em sua essência, a cidade democrática. 

Da mesma forma, uma panaceia de artefatos técnicos vendidos mundo afora 
promete remediar problemas do trânsito, das poluições, dos riscos ambientais 
etc., antes ignorados. Ou, ainda, enormes massas de habitantes são removidas de 
seu modo de vida para apinharem-se em blocos de concreto, que surgem como 
cogumelos nas bordas de expansão das cidades, viabilizando os interesses financeiros 
e criando novos problemas, para os quais novas empresas e capitais apresentarão 
suas soluções. Quem sabe mais uma autoestrada; essa, agora, pedagiada.

A cidade, na atualidade, é, antes de mais nada, um grande mercado.  
Capturada pelos interesses do sistema financeiro e por sua inimaginável velocidade 
de troca, a cidade vê seu uso assegurado, antes de mais nada, como um serviço. 
Nessa perspectiva, o debate acerca do direito à cidade – como valor de uso, e não 
de troca (Lefebvre, 1968) – teria consequência apenas se tratado em perspectiva 
de libertação, de autonomia dos povos, em condição revolucionária dos modelos 
atuais, transformadora das estruturas sociais e econômicas de produção.

5  VELHOS DESAFIOS, NOVOS PROBLEMAS: HÁ ESPERANÇA NA BUSCA  
DE SOLUÇÕES

Fóruns mundiais como a Habitat ou as Conferências do Clima – ainda que críticos 
quanto aos resultados do modelo de desenvolvimento adotado, sem que efetivamente 
advoguem por rupturas ou mudanças estruturais – trazem em sua essência certa 
esperança no futuro. Esforços em torno de uma ética ou consciência planetária 
são bandeiras comuns nesses fóruns e fazem parte de seus resultados. Assinalar tal 
contradição na busca por soluções em um modo de produção que, a princípio, 
se sabe esgotado é relevante na medida crítica de análise dos limites previamente 
estabelecidos nos acordos e nas agendas globais. 

Aqui e ali, depara-se com mecanismos e casos exemplares do que poderia ser 
feito em prol de uma cidade que valorizasse seu uso cotidiano e que assegurasse 
direitos básicos e humanos a todos os seus cidadãos. Há, por exemplo, esperança 
na construção de uma nova solidariedade, ou – como trata Ladislau Dowbor 
(2016) – esperança no resgate da dignidade dos excluídos como mecanismo de 
solução de problemas de todos os cidadãos. Resolver o problema do pobre é criar 
novas relações sociais, uma nova utopia que se avizinha. Solucionar o problema da 
saúde como mercadoria – que compra rins de jovens pobres na Índia para equipar 
cidadãos do primeiro mundo, como exemplificado – é resolver o problema do 
sistema de saúde de todos, a partir de uma perspectiva preventiva da saúde. Resolver 
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os problemas da commoditização da terra urbana, que relega milhares de pessoas 
a periferias pobres, é também enfrentar o modelo de urbanização que aprofunda 
crises e desastres ambientais que atingem indiscriminadamente ricos e pobres. 

Se a erosão global e nacional da governança resulta no aprofundamento da 
desigualdade social e na destruição ambiental em proveito da concentração de riquezas 
de uma minoria, Dowbor (2016) também revela sua esperança no resgate de uma 
governança planetária, na qual os lugares terão papel fundamental na apresentação 
de soluções, sobretudo a partir do uso da tecnologia como vetor de conectividade. 
Segundo o autor, a gestão local está em pleno desenvolvimento, indo no sentido 
inverso da globalização, e exemplos de organização comunitária e produtiva local a 
partir da internet e suas conexões com mercados estrangeiros são inúmeros. Da mesma 
forma, contam-se diversos exemplos de comunidades multiplicando suas relações 
de solidariedade, produzindo localmente bens culturais expostos em escala global, 
instrumentalizando a transformação da dominante indústria do entretenimento e 
resgatando a cultura como elemento de identidade e transformação.

Diante de um contexto de enorme complexidade, para o qual o Estado-
nação não mais tem respostas – atravessado que está pelas grandes corporações ou 
envolvido em macroproblemas na escala financeira global –, cotejar as oportunidades 
de transformação a partir das cidades, do lugar de vida, também traz esperança. 
Segundo Marcio Pochmann (2016), a atual crise do capitalismo e a análise de seu 
núcleo dinâmico – formado por não mais que trezentos subespaços subnacionais 
interligados – são contrapostas a novos exercícios do poder que se conectam 
para enfrentar no cotidiano as relações de trabalho, as questões ambientais etc., 
instituindo políticas sociais que geram fricções e relativizam a autonomia do 
comando global. 

Porém, os processos hegemônicos de produção da “cidade corporativa”, 
conceito emprestado de Milton Santos, evidenciam os limites colocados a essa 
relativa autonomia ou às agendas e aos acordos globais, afinal, como analisados 
(Fernandes e Figueiredo, 2016), estes não rompem com o modelo existente de 
relações entre Estados e corporações. Novas formas de gestão, assim como o papel 
das instituições internacionais que deveriam efetivar soluções estruturais, são 
criticamente reconhecidas em seu papel de perpetuação da lógica de acumulação 
do atual período histórico. Acordos e normas internacionais – construídos como 
fábulas – devem considerar os interesses, os limites e os constrangimentos do 
Sistema ONU, para que possam se efetivar como processos transformadores 
em período longo de desenvolvimento. A Nova Agenda Urbana revela, assim, 
riscos subjacentes àquilo que se poderia entender, à primeira vista, como avanços 
do processo. Situação similar tornou-se explícita após a Habitat II, quando se 
reconheceu o direito à moradia, transmutado nos anos posteriores em mais um 
instrumento da lógica de aprofundamento da acumulação do capital, via produção 
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global de conjuntos habitacionais e seu correlato: a ampliação da creditização da 
vida em escala planetária. 

Até mesmo os casos exemplares de avanços na democratização do acesso 
à cidade convivem paralelamente com recuos resultantes de lógicas urbanas 
globais, segregadoras e excludentes em sua matriz. A perversidade do paradigma 
da cidade global, a competitividade de cidades, a cidade como mercadoria e os 
demais modelos preconizados por estratégias globais são temas que se revelam 
como falácia quando chegam aos lugares, sobretudo quando se analisam as 
cidades do sul global ou dos países menos desenvolvidos. A acumulação desigual 
e combinada tem nesses lugares a expressão mais concreta do que se costuma 
chamar de o “lado B”. A análise das conferências Habitat anteriores evidencia 
a organização do cenário geopolítico de interesses nacionais e corporativos  
(Ferreira, 2016). As esperanças voltam-se para o exercício da cidadania e do 
poder local e seus avanços relativos. Avanços estes que não poderiam mais ser 
tratados a partir da perspectiva das best practices, mas sim como a generalização 
da produção de soluções locais em escala global, a partir da democratização do 
acesso às cúpulas decisórias, como reivindicado na Habitat III por movimentos 
sociais e representantes de cidades, claramente sub-representados.

O século XXI – que se iniciou sob a luz de grandes utopias, apresentadas, por 
exemplo, nos fóruns sociais mundiais – não resistiu à lógica desigual e combinada 
do processo de desenvolvimento, muitas vezes perversa na exclusão de parte 
considerável da população mundial, ao ponto de hoje vivermos incertezas acerca 
da evolução do próprio processo civilizatório. A desesperança – oriunda das crises 
econômicas, do aprofundamento das desigualdades e do aumento das guerras e  dos 
deslocamentos forçados –9 é em parte relativizada pela esperança no aprofundamento 
da democracia, no nascimento de novas formas políticas, expressas por movimentos 
sociais como o Ocupe, o Podemos, o Ciudadanos, o Syriza e o M5S. Entretanto, as 
contradições desses processos não escapam à análise acurada, sendo a potencialização 
de sentimentos nacionalistas e as antimigrações a face mais visível, presente inclusive 
em alguns desses movimentos.10 Políticas de caráter segregacionista e xenofóbico 
avizinham-se e geram novos conflitos sociais. Questões que pareciam superadas 
ressurgem com peso ainda maior em um mundo de alta conectividade. O reforço 
do protagonismo local nas definições de caráter global, mais uma vez, é apontado 

9. O dia 19 de junho é reconhecido como o Dia Mundial do Refugiado. Em 2017, esse dia foi marcado pela estarrecedora 
notícia que hoje temos o maior número de pessoas vítimas de deslocamentos forçados da história da humanidade. 
Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), são 65,3 milhões de pessoas (ONU, 2016). É relevante 
afirmar o papel histórico e preponderante das cidades no acolhimento e na manutenção dos imigrantes.
10. Questões relativas a imigrações e refugiados parecem superar a dicotomia política esquerda-direita. O nacionalismo 
e o populismo parecem jogar com maior força nesse campo. O atual exemplo do Brexit é importante de ser analisado 
nesse sentido. Sobre a posição dos partidos na Europa, ver Balfour (2016).
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como um caminho na busca de soluções para problemas globais e por uma nova 
cidade (Bonduki, 2016).

6 A DIPLOMACIA DE CIDADES

O papel geopolítico das cidades e da participação social e comunitária em temas 
globais como migrações, paz, urbanização e meio ambiente institui uma diplomacia 
urbana (Balbim, 2016) que articula as cidades no debate e na construção de agendas 
globais, as quais invariavelmente se transfiguram em necessários acordos locais, 
muitos destes sob a égide dos organismos internacionais, das corporações e do 
Estado-nação, que impõem um modelo de urbanização, o que revela a incapacidade 
de rompimento com as lógicas desiguais e combinadas racionalizadoras desse 
processo. A cidade como mercadoria global é contraposta aos avanços locais relativos 
ao direito à cidade e ao exercício cotidiano da democracia. Como aconteceu na 
Habitat III, o direito à cidade é apresentado e saudado via casos exemplares (lógica 
das best-practices), e acaba por desaparecer na agenda dos Estados-nação. Entretanto, 
redes simultâneas e instantâneas, com vasta capacidade de processamento de 
informações, colaboram na revisão do cenário geopolítico urbano, o que configura 
a necessidade de estruturar não apenas uma nova diplomacia, mas também as bases 
para uma nova ordem global, a qual permita a efetiva inclusão dos novos bilhões 
de habitantes de assentamentos precários que o mundo conhecerá nas próximas 
décadas.

Pesquisas revelam que a análise da construção de ideários urbanos é essencial 
para o entendimento do campo geopolítico das cidades, na medida em que a 
produção do ideário urbano coordena as ações de investimento, as políticas públicas 
e até mesmo as pautas de lutas sociais. Assim, parece haver a necessidade de 
transformar o paradigma de circulação internacional de ideias, com o objetivo de 
reconhecer os limites da dependência e valorizar a riqueza da interdependência na 
produção do conhecimento e das soluções urbanas (Klink, 2016). 

Nesse sentido, alguma esperança surge na possibilidade de construção de 
um novo ideário urbano, mais includente, pois seria produzido pela diversidade 
daqueles que efetivamente vivem a cidade, resultante do engajamento social via 
integração de TICs, que amplia – inclusive em nível global – a escala dos processos 
participativos (Allegretti, Tang e Secchi, 2016). Como revelado, a capacidade de 
influenciar processos globais e aprofundar o exercício da democracia é, então, 
conceitual e praticamente analisada. O compartilhamento de ideias como meio de 
assegurar a efetiva participação social, capaz de transformar processos, é, de certa 
maneira, similar à interdependência das relações na produção de novos discursos, 
visões e processos urbanos. 
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A cooperação entre cidades e a cooperação entre cidades e Estados-nação – além 
das inovações na gestão urbana para o cumprimento de acordos internacionais, como 
os ODS ou até mesmo a Nova Agenda Urbana – efetivam uma nova diplomacia 
de cidades, como instrumento que poderia rever estruturas de poder há décadas  
comprometidas com o atual e ultrapassado modelo de desenvolvimento urbano. 
Diálogos possíveis entre os ODS e a Nova Agenda, assim como o sucesso na 
implementação dessas agendas, passam por uma revisão da governança mundial 
associada a esses temas, trazendo para o âmbito da ONU – ou seja, para o espaço 
da diplomacia dos Estados-nação – tanto os governos locais e regionais quanto os 
movimentos sociais (Resende e Krause, 2016).

7  DIREITO À CIDADE: DIREITO A CIDADES SUSTENTÁVEIS – CIDADE PARA TODOS

Apesar de o direito à cidade ter sido abordado nos documentos técnicos preparatórios 
da conferência Habitat III (policy unit I), como tratado no capítulo 1 deste livro, 
ao fim e ao cabo, o termo e sua concepção não são reconhecidos na Nova agenda. 
Assim como aconteceu com o relatório oficial do Brasil para a Habitat III, no fim 
das contas, achou-se uma maneira de se tratar da temática sem que se reconhecessem 
e assegurassem os valores que a estruturam.

A expressão “direito à cidade”, atualmente, remete imediatamente tanto às 
formulações marxistas-lefebvrianas quanto aos diversos documentos produzidos 
nas últimas décadas por organizações e movimentos internacionais que lutam pela 
transformação do modelo de urbanização baseado na terra e na cidade primeiramente 
como uma commodity, logo, como um negócio.

No Relatório brasileiro para a Habitat III, a expressão “direito à cidade” foi 
substituída pela expressão “direito a cidades sustentáveis”, conforme aparece no 
Estatuto da Cidade. Porém, a ideia de direito à cidade expressa nesta lei sintetiza 
um rol de direitos, não se configurando ontologicamente como um novo direito 
a ser adquirido e implementado. 

O direito à cidade é, entretanto, difuso e coletivo, de natureza indivisível, de 
que são titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e futuras. 
Sendo assim, ao citar o entendimento de conjunto de direitos, abdica-se de definir 
singularmente o direito à cidade, que orientaria uma nova visão de produção e 
apropriação do espaço urbano, essência e fundamento do entendimento teórico 
e filosófico que embasa a discussão da expressão desde seu nascedouro, e que está 
presente nos mais diversos documentos já produzidos coletivamente sobre o tema.

Essa argumentação vai no sentido do item 9 das reflexões de Borja e Carrion 
(2016) sobre o Manifesto por um Habitat III alternativo. Como sintetizam os 
autores, o direito à cidade não é um catálogo de direitos. 
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El derecho a la ciudad, tal como há sido expuesto por sus principales teóricos y por los líderes 
sociales, no disimula su vocación de promover una transformación radical de la ciudad y 
de la organización del territorio. Cuestiona el derecho de propiedad, no acepta la gestión 
privada de los bienes comunes y de los servicios de interés común, se opone al productivismo 
a costa del medio ambiente y de los recursos básicos, propone una democracia deliberativa 
y limitativa de las instituciones de representación en favor de formas de gobierno y gestión 
cívicas, prioriza los objetivos de igualdad y libertad, de reconocimiento por igual de todos 
los habitantes de un territorio, etc. (Boria e Carrion, 2016).

Sendo assim, compreende-se que, na Nova Agenda Urbana, o direito à cidade 
apareça apenas uma vez, no item 11, que trata da visão compartilhada de cidade.11 
É relevante notar ainda que o termo não é apresentado como integrante da visão 
compartilhada dos signatários, mas sim como o esforço de alguns governos em 
apresentar uma síntese da “visão compartilhada” entre os países.

Decorre, assim, que o direito à cidade não é reconhecido nos documentos 
vinculantes entre países – ou seja, na NAU, nesse caso. Isso se deve, entre outros 
motivos, ao fato de que seu reconhecimento acarretaria o rompimento com o 
modelo urbano funcionalista, excludente e segregador, inaugurado no século XIX 
e que vem se metamorfoseando ao longo do tempo. O exercício do direito à cidade 
implica o reconhecimento da dimensão do cotidiano, a desalienação da sociedade, 
bem como, inclusive e em última instância, a revisão da democracia representativa, 
uma vez que até mesmo a concepção de cidade e do exercício da política estaria 
atrelada aos seus espaços públicos. 

Para alguns, portanto, o parco avanço obtido no campo da geopolítica 
das nações não impede que essa conquista seja significativa, “principalmente 
considerando que o direito à cidade é uma proposta que desafia não só o modelo 
econômico e social dominante, o capitalismo, mas também desafia o conceito 
de Estado-Nação, a saber, a identidade dos próprios membros que compõem a 
ONU” (Alomar, 2017).

Chegamos, então, à ideia de “cidade para todos”, expressão utilizada pela 
ONU para abrir a Nova Agenda Urbana e que, a princípio, não encontra qualquer 
formulação teórica, metodológica ou até mesmo política quanto a seu efetivo 
significado e amplitude. Entretanto, a Nova agenda, em seu item 11, define o 
escopo desse termo como 

11. “Compartilhamos uma visão de cidade para todos, referente à fruição e ao uso igualitários de cidades e assentamentos 
humanos, almejando promover inclusão e assegurar que todos os habitantes, das gerações presentes e futuras, sem 
discriminações de qualquer ordem, possam habitar e produzir cidades e assentamentos humanos justos, seguros, 
saudáveis, acessíveis, resilientes e sustentáveis para fomentar prosperidade e qualidade de vida para todos. Salientamos 
os esforços envidados por alguns governos nacionais e locais no sentido de consagrar esta visão, referida como direito 
à cidade, em suas legislações, declarações políticas e diplomas” (Nova Agenda Urbana, item 11).
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(...) referente à fruição e ao uso igualitários de cidades e assentamentos humanos, 
almejando promover inclusão e assegurar que todos os habitantes, das gerações 
presentes e futuras, sem discriminações de qualquer ordem, possam habitar e produzir 
cidades e assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis, resilientes 
e sustentáveis para fomentar prosperidade e qualidade de vida para todos (Nova 
Agenda Urbana, item 11). 

Do ponto de vista do autor deste trabalho, não obstante a concordância com os 
princípios de fruição, inclusão e não discriminação em um ambiente justo, seguro, 
saudável, acessível, resiliente e sustentável, a visão compartilhada entre os países 
não avança na transformação do modelo urbano vigente, uma vez que se estrutura 
exclusivamente no uso e na produção da cidade. Trata-se de visão mercantilista, 
não se referindo, em momento algum, à apropriação que se possa fazer desse bem 
coletivo maior da humanidade.

Ou melhor, a Nova Agenda Urbana faz referência, sim, à apropriação dos 
benefícios da urbanização, apenas uma vez, no seu item 132, desde que “ancorados 
pelo princípio da apropriação nacional”, seja isso lá o que for. Porém, é evidente que 
não se trata de uma apropriação coletiva, tampouco redistributiva, que pudesse se 
contrapor aos mecanismos de concentração de riquezas instituídos pelo mercado de 
terras urbanizadas.

 8 O QUE SE ESPERAR DA NAU

Entre diversos outros aspectos aqui tratados, verifica-se que a solução para o 
enfrentamento estrutural dos problemas urbanos não está na falta de recursos 
humanos, técnicos, tampouco financeiros. Ao contrário, sobram recursos financeiros 
em paraísos fiscais, bem como recursos técnicos e humanos nos mais diversos países e 
em organizações internacionais dispostos a respeitar os modos de vida de cada lugar. 

Trata-se, sobretudo, de instituir uma nova governança urbana, tema enfrentado 
pela NAU pontualmente (itens 89 e 105) e relacionado apenas à escala nacional 
e à implementação de suas políticas nos entes locais, “subsidiariamente”, e com 
os riscos envolvidos nesse modelo. Tais riscos são, em especial, concernentes à 
competição entre cidades. 

Entende-se, entretanto, que – em um mundo essencialmente urbano, em que 
as cidades concentram não apenas suas mazelas, mas também as oportunidades 
de superação – a necessidade de iniciar a estruturação de um inovador aparato 
de governança urbana, aos moldes daquilo que se fez no início do século passado 
com a Organização Internacional do Trabalho (OIT),12 se impõe. A governança 
de um mundo essencialmente urbano deverá assimilar as já atuais inúmeras redes 

12. Criada em busca de um bem maior, a paz universal, e até hoje a única agência tripartite da ONU, formada por 
governos, empregadores e trabalhadores.
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internacionais de cidades, as experiências de organizações como a United Cities and 
Local Governments (CGLU), bem como as iniciativas de financiamento específicos 
por e para cidades, como já é o caso do Fonds Mondiale de Développement des Villes 
(FMDV). 

Uma nova governança urbana deve superar os limites de uma agência da ONU 
– no caso, o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-
Habitat – em inglês, United Nations Human Settlements Programme) –, constituída 
apenas por Estados-nação, e trabalhar com atores diversos tanto em escala global 
quanto regional, nacional e local. Entende-se que, assim como reivindicam as redes 
de cidades e os movimentos sociais organizados internacionalmente, a assimilação 
de novos atores e interesses poderia transformar a alocação dos bens e recursos, bem 
como criar inovações, o que efetivaria, enfim, transformações estruturais relativas 
aos problemas urbanos, tanto os novos quanto os velhos. 

Há evidente processo decisório político a ser enfrentado. Para que isso ocorra, 
fica claro que a correlação de forças na arena geopolítica das cidades deve ser 
transformada. Comunicação e informação podem ser caminhos de efetivação da 
necessária (re)aproximação da política com a polis, mais claro fica que comunicação 
e informação, como produtos de um mercado global – representado pelas smart-
cities –, não respondem aos interesses da democratização do acesso ao espaço 
urbano, ou à efetivação do direito à cidade. Novamente, a cidade é tratada aqui 
como mercadoria, serviços urbanos.

Enfim, rever o papel do Estado-nação na produção e na gestão urbana, 
descentralizar recursos, aprofundar a participação social e democratizar o domínio 
da diplomacia parecem também ser medidas que diversos autores concordam e 
defendem, a partir de seus campos de trabalho. 

A leitura da visão compartilhada da NAU demonstra que a incorporação da 
noção de direito à cidade, ainda que festejada por seus defensores, foi muito limitada, 
não se caracterizando como uma visão universal – esta, sim, consubstanciada no 
lema genérico cities for all, compreendendo tanto a qualidade de vida de seus 
habitantes como sua prosperidade. 

Os compromissos da Nova Agenda Urbana estão refletidos em uma série 
de verbos, dos quais o mais empregado é comprometer-se (commit), seguido de 
outros, muito frequentes, como promover, assegurar, encorajar, reconhecer etc., 
e de verbos pouco frequentes, como mobilizar e tomar medidas. Evidencia-se o 
que deveria ser feito, mas sem explicitar como nem quando – ou o que deveria ser 
mais prioritário –, nem quem deverá assumir responsabilidades para sua execução, 
tampouco havendo menções sobre os meios para seu financiamento. A propósito, 
além da escala nacional, os entes subnacionais e os governos e as instituições locais 
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também são lembrados muitas vezes pela NAU, a qual, não obstante, pouco esclarece 
sobre as formas de cooperação que serão necessárias para sua implementação.

Uma análise da presença e da ausência de qualificadores das cidades na 
Nova Agenda Urbana mostra que o termo “justiça” não aparece nenhuma vez, 
e há apenas uma menção a “cidades justas”, sem nenhum detalhamento. Muito 
mais frequentes são as menções a outras características desejadas: acessíveis, 
tanto física como economicamente (affordable); saudáveis e resilientes; seguras; e, 
sobretudo, sustentáveis – conceito de uso tão universal quanto se mostra esvaziado 
de significados. Aliás, foi notória a restrição a temas polêmicos na NAU, o que 
pode, de imediato, sugerir seu fracasso súbito sob a ótica daqueles que efetivamente 
esperam transformações no espaço urbano.

Durante o longo processo participativo de elaboração do Relatório brasileiro 
para a Habitat III, os acordos que foram sendo realizados entre atores múltiplos, o 
reconhecimento de interesses e posições de outros países também envolvidos nesse 
processo, além do papel de organizações multilaterais, corporações e organizações 
não governamentais (ONGs) – representando, no plano internacional, movimentos 
sociais de base –, descortinaram parcela da atual configuração internacional do 
poder e de seus interesses presentes nas cidades. Poderes e interesses relacionados 
à urbanização, aos direitos humanos, bem como à prestação de serviços urbanos, 
concernentes ao modo de vida urbano, ao comércio de tecnologias, à presença de 
produtos globais, moda, cultura etc. 

No momento anterior à Habitat III – mas sobretudo agora, passados seis meses 
do evento e analisados seus principais documentos –, percebe-se, por exemplo, a forte 
presença de empresas de tecnologia no comando dos destinos da NAU. A ideia de 
smart cities, em certa medida já antiga, foi, pela primeira vez, referendada em uma 
conferência da ONU. Diversas foram as mesas de debate sobre o tema durante a 
conferência, com a presença de bancos, companhias e consultores internacionais. 
A ideia de smart cities faz parte dos documentos finais e é apresentada como uma 
das soluções para inúmeros problemas, nos mais diversos contextos urbanos. 

A feira de expositores durante o evento, por exemplo, teve forte presença 
de companhias e bancos internacionais, 37 de 141 expositores, interessados em 
apresentar temáticas similares. A título de exemplo, os termos “informação”, 
“comunicação” e “tecnologia” aparecem 41 vezes no texto final da NAU, enquanto 
o termo “direito” é encontrado apenas 23 vezes. É exemplar também como vários 
compromissos assumidos são claras intenções de reconhecimento e/ou abertura 
de mercados; outros são relativizados pelo uso frequente, em 36 dos 170 itens da 
agenda, da expressão “quando cabível”.

Ao imperar a gramática dos negócios urbanos, o papel das Nações Unidas na 
construção de agendas multidimensionais é questionado, revelando-se uma geopolítica 
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fortemente hierárquica, com protagonismo de governos nacionais, bem como suas 
assimetrias e grupos econômicos específicos, com poder de ação multidimensional. 

A atual geografia internacional de cidades pode ser assim evidenciada a partir da 
análise da produção do espaço urbano, visto de acordo com as formas que adquire, 
os processos que enseja e seus conteúdos. Dessa forma, compõe-se uma estrutura 
global de desenvolvimento desigual e combinado, bem como segregador e excludente. 

No lugar, as estruturas globais capitalistas de apropriação e concentração 
de riquezas revelam-se na segregação socioespacial, em uma geografia, sob vários 
aspectos, perversa, com ênfase nos países periféricos, mas não apenas. Trata-se de 
uma geografia de futuro sombrio para as cidades, caso não sejam revistos os alicerces 
do modelo de urbanização mundial. 
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CAPÍTULO 2

DIREITO À CIDADE, CIDADES PARA TODOS E ESTRUTURA  
SOCIOCULTURAL URBANA

Roberta Amanajás1 
Letícia Klug2

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, o direito à cidade está descrito no Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001), 
no art. 2o, incisos I e II, que dispõem sobre o direito a cidades sustentáveis.  
Esse estatuto regulamenta os artigos referentes à política urbana no âmbito federal 
(arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 – CF/1988).

No Estatuto da Cidade, o direito a cidades sustentáveis é compreendido como 
“o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações” (art. 2o, inciso I). Pode-se dizer, então, que a ideia de direito à 
cidade expressa na lei sintetiza um amplo rol de direitos.

O direito à cidade é um direito difuso e coletivo, de natureza indivisível, de 
que são titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e futuras. 
Direito de habitar, usar e participar da produção de cidades justas, inclusivas, 
democráticas e sustentáveis. A interpretação do direito à cidade deve ocorrer à luz 
da garantia e da promoção dos direitos humanos, compreendendo os direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos e culturais reconhecidos internacionalmente a todos.

O Estatuto da Cidade reforçou a importância dos planos diretores como 
principal instrumento de efetivação do direito à cidade e criou diversos institutos 
jurídicos e políticos, visando combater processos promotores das desigualdades 
urbanas, como parcelamento, edificação e utilização compulsórios. São esses 
institutos: o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo 
com desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; o direito de 
preempção; o direito de superfície; a outorga onerosa do direito de construir e 
de alteração de uso; a transferência do direito de construir; e a operação urbana 
consorciada.

1. Doutoranda em direito na Universidade de Brasília (UnB). E-mail: <robertaamanajas@gmail.com>.
2. Arquiteta e urbanista. Mestre em planejamento urbano e regional. Doutoranda em ciência política na UnB. Especialista 
em políticas públicas e gestão governamental. E-mail: <leticia.klug@ipea.gov.br>.
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O direito à cidade, além da sua proteção no Estatuto da Cidade, tem referência 
em documentos produzidos em fóruns internacionais da sociedade, como a Carta 
Mundial pelo Direito à Cidade (Fórum Social Mundial Policêntrico, 2006), a 
Carta-Agenda pelos Direitos Humanos nas Cidades (CGLU-2009), a Carta da 
Cidade do México pelo Direito à Cidade (2009), a Carta do Rio de Janeiro sobre 
o Direito à Cidade (2010), entre outros.

O direito à cidade foi abordado em documentos técnicos para fundamentar 
a Nova Agenda Urbana (NAU) para a Conferência Habitat III, como elemento da 
Policy Unit I. No documento, a legislação do Brasil e do Equador é indicadacomo 
referência de legislações nacionais de proteção do direito à cidade. Ressalta o 
documento que a sua efetivação implica uma aliança estratégica em diversos níveis 
e escalas, do local ao global.

O documento do Policy Unit I faz recomendações bastante amplas para as 
cidades do mundo. Assenta-se no entendimento de que as cidades são um bem 
comum e devem ser livres de discriminação, com inclusão cidadã e participação 
política, cumprindo sua função social, com espaços públicos, com respeito à 
igualdade de gênero, à diversidade cultural e ao meio ambiente e com economia 
inclusiva.

No Brasil, o reconhecimento legal e institucional do direito à cidade contrasta 
com a realidade urbana cotidiana de negação de direitos; em especial, aos “invisíveis” 
ao processo de planejamento e produção do espaço urbano. Fatores como gênero, 
raça, idade, etnicidade e renda distribuem desigualmente os ônus e os benefícios 
da urbanização entre os indivíduos no território (Gorsdorf et al., 2016).

2  A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À CIDADE E À APROPRIAÇÃO  
DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

O processo de urbanização brasileiro se acelerou a partir da segunda metade do 
século XX, ancorando-se num crescimento populacional expressivo. Entre 1960 
e 2010, o Brasil urbano cresceu 402%, passando de 32 milhões para 160 milhões 
de pessoas vivendo nas cidades (Ipea, 2016). Em 1970, a população urbana era 
de 56%; em 1996, de 78,4%; em 2010, de 84,4% (op. cit.). O processo de rápida 
urbanização, aliado a falhas de planejamento e gestão, gerou consequências e desafios 
que permanecem presentes na realidade brasileira. Esse processo não representou o 
fim das desigualdades sociais existentes, e os serviços básicos de saúde, saneamento 
básico, habitação e transporte coletivo público ainda não se tornaram acessíveis a 
todos os habitantes das cidades do país.

Exclusão, segregação, informalidade e ilegalidade são realidades enfrentadas 
por parte dos moradores das cidades brasileiras e dos países em desenvolvimento, o 
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que tem levado alguns autores a defender que, no Brasil, se tem “deficit de cidade” 
(Rolnik, 2016) ou que o Brasil precisa de “distribuição de cidade” (Maricato, 2016).

A busca pela institucionalização do direito à cidade, sob o lema da reforma 
urbana, vem desde a década de 1960, com o Movimento Nacional pela Reforma 
Urbana (MNRU). Esse movimento, interrompido no período da ditadura militar, 
retorna com grande expressão durante o processo de redemocratização do Brasil, 
na década de 1980. Com a instalação da Assembleia Constituinte, por meio de 
uma emenda popular, tem-se a primeira vitória, com a definição no Capítulo II 
do Título VII da Constituição Federal de 1988 de dois artigos (182 e 183) sobre 
a política urbana no Brasil. O art. 182 define que a política de desenvolvimento 
urbano – a ser executada pelo poder público municipal – tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, que é cumprido quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.  
O art. 183 define instrumentos para promoção da regularização fundiária urbana; 
em especial, a possibilidade de usucapião especial de imóvel urbano.

A disputa pela regulamentação dos dispositivos constitucionais e da efetivação 
das funções sociais da cidade tem um novo capítulo em 2001, com a Lei Federal 
no 10.257( Estatuto da Cidade). O princípio do direito à cidade ganha então 
novos contornos e amplia sua abrangência, incorporando o direito à terra urbana, 
ao saneamento, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho 
e ao lazer.

Durante os anos 2000, houve um avanço na institucionalização e na execução 
de políticas públicas de infraestrutura urbana no Brasil, com o reconhecimento 
jurídico e o aumento dos investimentos nessas políticas. Em 2003, foi criado o 
Ministério das Cidades (MCidades), que passou a concentrar o financiamento 
e  a execução de políticas relacionadas à habitação, à regularização fundiária, ao 
planejamento urbano, ao transporte, à mobilidade e ao saneamento (Cafrune, 
2016). Foi estabelecido também um processo de gestão democrática das políticas 
urbanas federais, por meio das Conferências das Cidades e do Conselho das  
Cidades (ConCidades).

Em 2005, foram instituídos o Sistema Nacional de Habitação e a Política 
Nacional de Habitação, por meio da Lei no 11.124, de 16 de março de 2005; 
em 2007, foram estabelecidas as diretrizes nacionais para a Política Federal de 
Saneamento (Lei no 11.445); em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei no 12.305); em 2012, foram instituídas as diretrizes da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana (Lei no 12.587). Junto dos marcos legais, dois grandes 
programas de financiamento foram lançados, levando expressivo volume de recursos 
para investimento nas cidades. Em 2007, foi lançado o Programa de Aceleração do  
Crescimento (PAC), que contemplou projetos na área de infraestrutura social e urbana 
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(habitação, saneamento, mobilidade, redução de riscos e recursos hídricos); em 2009,  
foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com o objetivo de 
reduzir o deficit habitacional brasileiro.

No entanto, segundo Cafrune (2016), a institucionalização das políticas 
urbanas com participação social, que implicou a ampliação dos instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade, não se traduziu em transformações urbanas capazes 
de reverter os processos de urbanização dominantes. A reunião das políticas setoriais 
no Ministério das Cidades não significou sua maior integração no território, nem 
se materializou no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano.

O descolamento entre o processo de construção do espaço urbano e as 
necessidades das pessoas (Rolnik, 2016) ou, ainda, as novas demandas por 
cidade (Maricato, 2016) ou a reivindicação do exercício do direito à cidade 
(Cafrune, 2016) podem ser explicações para os movimentos que aconteceram 
no Brasil, a partir de 2013. As cidades passaram a vivenciar manifestações por 
direitos de viver, usar e produzir o espaço urbano, que, na visão de Cafrune 
(2016), representam expressões da luta urbana que trazem outra perspectiva 
do direito à cidade.

A ocupação dos espaços públicos (Movimento Passe Livre) ou de espaços de 
acesso público (“rolezinhos” nos shopping centers) para reivindicar novas formas 
de construção e de vivência do espaço urbano (Cafrune, 2016) deixa explícita a 
importância e a necessidade da apropriação desses espaços por todos os habitantes 
da cidade. A apropriação dos espaços públicos pela sociedade, enquanto espaços 
da diversidade, do exercício das relações comunitárias, do lazer e do exercício da 
cidadania, é um dos temas estruturantes da Nova Agenda Urbana.

É nesses espaços que os excluídos do processo de planejamento e construção 
das cidades, como migrantes e refugiados, mulheres, jovens, idosos e pessoas com 
deficiência, além dos “invisibilizados”,3 a exemplo de populações de rua, indígenas 
e população LGBT, exercem sua cidadania e reivindicam o direito à cidade.

Segundo o Documento Temático 11 da Conferência Habitat III (Espaço 
Público) (ONU, 2015), ao longo dos últimos trinta anos, os espaços públicos se 
tornaram altamente comercializados e estão sendo substituídos por edifícios privados 
ou semipúblicos, e essa comercialização divide a sociedade e separa as pessoas 
por classes sociais. Como resposta ao aumento do total de taxas de criminalidade 
registradas no mundo (em torno de 30%), houve um crescimento de comunidades 
fechadas, seladas por muros e instalações de segurança sofisticadas, em quase todas 
as cidades da América Latina.

3. Expressão utilizada por Gorsdorf et al. (2016), no texto Os silêncios da Nova Agenda Urbana da ONU. 
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A expectativa de que o desenho e a gestão de espaços públicos socialmente 
inclusivos e seguros contribuam para a redução das desigualdades urbanas e da 
criminalidade é tão expressiva, que uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 11 “Construir cidades e assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resistentes e sustentáveis” da ONU é “até 2030, garantir acesso universal 
a espaços verdes e públicos seguros, inclusivos e acessíveis, especialmente para 
mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência”.

Mas como tornar esses excluídos e/ou invisibilizados do processo de urbanização 
em sujeitos do direito à cidade ou em sujeitos que têm agendas, visões e versões 
sobre a cidade e cuja experiência urbana afeta o acesso a direitos como transporte, 
saneamento, moradia adequada e espaços públicos (Gorsdorf, 2016)? Como efetivar 
o direito à cidade para todos?

3 MIGRAÇÃO E REFUGIADOS EM ÁREAS URBANAS

Nos últimos dez anos, entre 2005 e 2015, cresceu de 33,109 para 117,341 (por 
mil) o número de registro de estrangeiros no Brasil, segundo dados da Polícia 
Federal (Brasil, [s.d.]). Esse expressivo aumento de estrangeiros no país pode ser 
explicado, em parte, pelo crescimento econômico acompanhado do processo de 
universalização das políticas públicas sociais e, em parte, pela política externa do 
governo brasileiro, que passou a atuar mais fortemente em missões das Nações 
Unidas, como ocorre no caso da recuperação do Haiti após os terremotos de 2010.

O Brasil viveu um período de crescimento econômico que se refletiu na 
evolução de alguns indicadores do mercado de trabalho; em especial, o crescimento 
da formalização dos vínculos de emprego, a elevação da renda média e da renda dos 
que estão na base da estrutura de remuneração (Baltar et al., 2010) e a redução da 
taxa de desemprego. Além da melhoria do mercado de trabalho, o Brasil passou por 
um amplo processo de expansão da cobertura das suas políticas públicas universais, 
particularmente saúde, educação e assistência social. Essa combinação de fatores, 
ocorrida nos últimos dez anos, levaram à percepção do Brasil como um novo 
território receptor de migrantes estrangeiros legais – e ilegais – na América Latina.

As cidades tornaram-se o destino final de recepção desses estrangeiros, 
especialmente as metrópoles, que, por um lado, concentram a maior quantidade 
de oportunidades de trabalho, seja no mercado formal ou no informal, e, por outro, 
possuem uma maior oferta de serviços públicos. Entretanto, as cidades brasileiras 
não estavam preparadas para esse fluxo migratório e raramente possuíam uma 
política pública desenhada para a recepção desses migrantes.

A legislação nacional que dispunha sobre a situação jurídica dos migrantes 
no Brasil, Lei no 6.815/1980, denominada Estatuto do Estrangeiro, foi editada 
durante a ditadura militar. Seus fundamentos norteavam-se na concepção de 
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segurança nacional e na defesa do trabalhador nacional (art. 2o). Sugere-nos, 
a legislação, que há uma oposição entre o trabalhador nacional e os migrantes 
estrangeiros que irão trabalhar no país. A legislação requeria um conjunto de 
condições – documentos, por exemplo – que conduziam muitos migrantes 
estrangeiros à ilegalidade. As consequências são situações vistas atualmente que 
podem ir da ocupação informal no mercado de trabalho até a sujeição à violência.

Muitos migrantes estrangeiros, pelas dificuldades de permanecerem na condição 
de legal no país, têm ocupado postos de trabalho no mercado informal.4 A prática do 
mercado informal dá-se essencialmente em espaços públicos, tornando os migrantes 
sujeitos importantes no processo de ocupação e uso desse espaço. Ao mesmo tempo, 
a situação de ilegalidade ocasiona também a submissão a formas de trabalho precárias 
e até mesmo análogas ao trabalho escravo.

Em substituição ao Estatuto do Estrangeiro, foi sancionada, em 24 de maio de 
2017, a Lei no 13.445 (Lei de Migração), com fundamentos em princípios de direitos 
humanos.5 A sua finalidade é garantir tratamento igualitário aos migrantes. No caso 
dos refugiados, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre o Estatuto dos 
Refugiados, de 1951, e do Protocolo das Nações Unidas, de 1967. No âmbito interno, 
a questão dos refugiados é regida pelo Estatuto do Refugiado (Lei no 9.474, de 22 
de julho de 1997). A nova lei brasileira é reconhecida como avançada por conferir 
um tratamento fundado nos direitos humanos, e a expectativa é que, a partir de sua 
aplicação, haja redução da precariedade e da ilegalidade na qual vivem os migrantes.

A inclusão social dos migrantes e também dos refugiados, no Brasil, deve respeitar 
os princípios humanitários e de direitos humanos. É importante ressaltar que migrantes 
e refugiados são categorias distintas, inclusive reguladas por legislações nacionais e 
internacionais distintas. A “migração” trata-se de um processo voluntário; por exemplo, 
em busca de melhores oportunidades econômicas. Refugiados são pessoas que buscam 
proteção legal em outro país, em razão de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ou, ainda, que estejam sujeitas, em 
seu país, à grave e generalizada violação de direitos humanos (ONU, 2016).

Isso se faz tão mais importante quanto mais vulnerável é o perfil dessas pessoas 
que passam a viver e a compartilhar o espaço urbano do país, com suas demandas, 
necessidades específicas e matrizes culturais próprias, as quais interagem com as culturas 
locais, ao mesmo tempo que contribuem para a produção de novos padrões culturais, 
de produção, de consumo e de vida.

4. Situação largamente divulgada pela mídia, tanto dos bolivianos em São Paulo quanto dos haitianos no Acre.
5. A nova lei redefine os direitos e os deveres do migrante e do visitante no Brasil e concede anistia na forma de residência 
permanente a migrantes que entraram no Brasil até 6 de julho de 2016, além de outros avanços.
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4 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS JOVENS URBANOS

No Brasil, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, 
segundo o Estatuto da Juventude, Lei Federal no 12.852, de 5 de agosto de 2013.  
Nos últimos vinte anos, a taxa de crescimento de jovens vem diminuindo.  
Em 1996, os jovens entre 15 e 29 anos compreendiam 27,04% da população.  
Em 2006, eram 26,99%; e em 2013, eram 24,32% (Ipea, 2016).

Matijascic e Silva (2016) ressaltam que a juventude não é homogênea e abarca 
um conjunto de especificidades, por razões de faixa etária, renda, localidade e filiação, 
entre outras, reproduzindo com maior intensidade as desigualdades sociais e raciais.

A desagregação dos dados demográficos por raça segue o mesmo padrão 
populacional brasileiro, apresentando uma desaceleração de crescimento entre jovens 
negros, passando a população jovem negra brasileira de 27,05%, em 1996, para 
26,91%, em 2006 e 24,28%, em 2013. Da mesma forma, manifestam-se os dados 
da população de mulheres jovens, com redução de crescimento, sendo 26,56%, em 
1996, mantendo-se igual em 2006, e passando para 23,72%, em 2013 (Ipea, 2016).

No que diz respeito à escolaridade e ao trabalho, nos últimos vinte anos, 
houve uma melhoria nos dados brasileiros, como apontou o Relatório brasileiro 
para a Habitat III. A escolaridade da população de 18 a 29 anos, com ensino 
fundamental completo, teve uma melhoria significativa, passando de 38%, em 
1991, para 74%, em 2010. Em relação ao trabalho informal, a melhoria foi menos 
expressiva: em 2013, 17,83% dos jovens de 18 a 29 anos estavam nesta situação, 
sendo em 1996 19% (Ipea, 2016).

No Brasil, os jovens são os mais vulneráveis à violência (Silva e Oliveira, 
2016), sobretudo os jovens negros, que são as maiores vítimas de homicídio – a 
mais extrema das violências. Dados do Mapa da Violência revelam que das 56 mil 
pessoas vítimas de homicídio, em 2012, no Brasil, 53% eram jovens de 15 a 29 
anos; desses, 77%, negros e 93%, do sexo masculino (Waiselfisz, 2014).

Os dados de violência observados no Brasil explicitam a concentração 
de eventos sobre os jovens negros de famílias de baixa renda, comprometendo 
sobremaneira o cumprimento do direito à cidade. A inclusão social do jovem 
deveria amparar-se na promoção dos direitos humanos com respeito ao direito 
à vida, com a promoção da igualdade, sem discriminação de renda, classe, raça 
e gênero e etnia, e da educação, da profissionalização, da saúde, do esporte, da 
cultura, do lazer e do viver em família (Matijascic e Silva, 2016).

Para reivindicar a participação e o usufruto de espaços de acesso público e 
de espaços públicos, considerados de lazer por parte da sociedade, especialmente 
de maior poder aquisitivo, jovens, na maioria negros, das periferias das cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, passaram a marcar encontros em 
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alguns shopping centers, com a finalidade de ouvir música, conhecer pessoas 
e se relacionarem. A ação ficou nacionalmente conhecida como “rolezinhos”.  
O evento gerou tanto incômodo nos frequentadores, gestores e comerciários 
dos shoppings – espaços de acesso público – que foram proibidos. Em alguns 
casos, houve ação da polícia e do Judiciário, com a finalidade de impedir o 
seu acontecimento. Para Cafrune (2016), os “rolezinhos” foram formas não 
organizadas, mas coletivas, de reivindicação do exercício do direito à cidade.

5  RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DAS PESSOAS IDOSAS E DAS PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIA

Em 2003, o Brasil instituiu o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de outubro, 
que abrange os indivíduos com mais de 60 anos de idade. Esse grupo populacional 
foi o que mais cresceu no país nos últimos vinte anos. Em 1996, a proporção 
da população idosa brasileira era de 8,61%, passando para 10,18%, em 2006, e 
13,04%, em 2013 (Ipea, 2016). O número de idosos com mais de 80 anos cresceu 
47,8% em dez anos, entre 2002 e 2012 (Brasil, 2013).

O Brasil vem passando por um rápido processo de inversão da sua pirâmide 
etária, com o envelhecimento da população brasileira formando-se, majoritariamente, 
por mulheres. A população idosa constitui um grupo heterogêneo que se diferencia 
em razão do local em que vive, da classe social, do gênero, do nível de escolaridade, 
do grau de autonomia financeira, da saúde, entre outros aspectos. Nesse sentido, 
pode-se dizer que a população idosa possui algumas características que são próprias 
da idade e outras que são coincidentes com o grupo social ao qual pertencem 
(Brasil, 2013).

Apesar de a idade avançada constituir-se em fator de vulnerabilidade, com 
perdas de capacidade laborativa e de autonomia (Camarano, Kanso e Mello, 
2004), os idosos possuem participação importante na renda familiar, sobretudo nos 
domicílios de menor renda domiciliar per capita. Em 2013, 42% dos domicílios 
brasileiros possuíam idosos como arrimos de família, mantendo-se próximos aos 
40,6%, de 1996, e aos 43,8%, de 2006 (Ipea, 2016).

A idade avançada é responsável por um aumento de limitações que podem 
ser mitigadas com o desenvolvimento de boas políticas públicas. Idosos tendem a 
ter maior dificuldade de deslocamento, e o receio de se acidentar torna-se inibidor 
da autonomia e da liberdade de ir e vir (Brasil, 2013).

No que diz respeito à autonomia, outro grupo populacional que ainda não 
está inserido como sujeito ativo nos processos de planejamento das cidades são as 
pessoas com deficiência. Segundo dados do Relatório brasileiro para a Habitat III, 
cerca de 24% da população brasileira são de pessoas com deficiência, das quais 
84,36% vivem em áreas urbanas (Ipea, 2016).
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O Brasil apresentou avanços nos últimos anos com o Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite, lançado em 2011.  
Os objetivos do plano (convivência, inclusão, oportunidade e autonomia) conversam 
diretamente com as recomendações da NAU.

Dos eixos do plano, destaca-se a construção de casas adaptadas no PMCMV, 
a adaptação de escolas e a aquisição de transporte escolar acessível. A mobilidade 
é o grande instrumento de exercício do direito à cidade e, portanto, de acesso a 
serviços, emprego, cultura, lazer, educação e bens. Uma estrutura de mobilidade 
deficiente ou inadequada pode causar ou intensificar o grau de exclusão social 
desse grupo populacional.

O documento da Policy Unit I da Conferência Habitat III (Direito à cidade 
e cidades para todos) recomenda que as cidades sejam inclusivas, proporcionando 
a todos os habitantes, permanentes ou transitórios, o exercício da cidadania e de 
direitos de igualdade, independente de gênero, classe, raça, etnia, religião, orientação 
sexual, idade, origem e outros fatores. Para tal, é importante que os serviços urbanos 
sejam acessíveis e adaptados para as diferentes necessidades e especificidades.

6 INTEGRAÇÃO DE GÊNERO NO DESENVOLVIMENTO URBANO

Nas cidades, as desigualdades de gênero se manifestam impactando o cotidiano 
da vida das mulheres, sua autonomia e o exercício de seus direitos. Nos últimos 
vinte anos, o número de mulheres arrimo de família na área urbana quase dobrou 
– considerados os casos em que a renda da mulher é superior a 50% da renda 
domiciliar –, passando de 26,27%, em 1996, para 41,37%, em 2013. Apesar desse 
crescimento, as diferenças de rendimentos em empregos formais entre homens 
e mulheres permanecem altas, apesar da redução dos últimos anos: em 1996, a 
diferença era de 33%; em 2013, de 23%. No que diz respeito ao emprego informal, 
os dados não tiveram grandes avanços, passando a diferença de 41%, em 1996, 
para 37%, em 2013.

A violência contra a mulher tem sua face mais trágica nos centros urbanos. 
Estudo do Ipea demonstra que no Brasil, entre 2003 e 2007, ocorreram 19.459 
óbitos de mulheres por agressões. Após uma queda dos números no período 
2009-2011 (17.167 mulheres foram mortas por agressões no Brasil), o número 
voltou a subir entre 2011 e 2013, quando ocorreram 17.581 óbitos de mulheres 
por agressões. Em todos os estudos, há indícios da violência ter ocorrido no 
âmbito doméstico e familiar (Garcia e Silva, 2016). Em 7 de agosto de 2006, foi 
publicada a Lei Federal no 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que visa 
diminuir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Apesar dos esforços 
observados, a violência de gênero permanece como uma questão grave no Brasil.
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O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 
trouxe um dado interessante sobre a constituição das famílias brasileiras: o aumento 
do número de crianças que crescem em famílias monoparentais, em sua maioria 
chefiadas por mulheres. Na distribuição percentual de famílias conviventes – arranjo 
mais comum em famílias de baixa renda –, as mulheres sem cônjuges com filhos 
representam 53,5% da população total. Esse valor aumenta em áreas urbanas para 
54,4% do total e cai para 47,1% em áreas rurais.

 A Relatoria Especial da ONU para a Moradia Adequada promoveu um 
estudo específico sobre o assunto priorizando a questão de gênero. Para a relatoria, 
constitui direito à moradia: segurança da posse; habitabilidade; disponibilidade de 
serviços; infraestrutura e equipamentos públicos; localização adequada; adequação 
cultural; não discriminação e priorização de grupos vulneráveis; e custo acessível.  
Os resultados apresentados apontam que, em todas as dimensões, a mulher é sempre 
a mais afetada. Em relação à ausência de disponibilidade de serviços, infraestrutura 
e equipamentos públicos, o estudo afirma que as mulheres são mais afetadas que 
os homens, pois são elas que despendem mais tempo às tarefas domésticas, mesmo 
quando trabalham fora de casa (Rolnik, 2012).

O estudo ainda afirma que todas as pessoas devem ter direito a morar de forma 
estável e segura, independentemente de qual seja o tipo de proteção à segurança da 
posse. Em todo o mundo, a propriedade da moradia está, majoritariamente, com 
os homens. Por conta disso, em casos de divórcio, frequentemente, as mulheres 
são forçadas a deixar a casa. Esse fato se agrava para as mulheres que são vítimas de 
violência doméstica, que, por falta de segurança da posse e da habitação, permanecem 
morando com o seu agressor, levando-as muitas vezes a situações de morte.

A segurança da posse reveste-se numa questão fundamental para dar proteção 
e autonomia às mulheres que são ameaçadas ou vítimas de violência. A Constituição 
Federal de 1988 já previu, no parágrafo 1o, do art. 183, que “O título de domínio 
e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil” (Brasil, 1988).

Reconhecendo a importância do direito à moradia para a mulher, a Lei Federal no 
11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o PMCMV e a regularização fundiária 
de assentamentos localizados em áreas urbanas, determina que os contratos e os 
registros efetivados no âmbito do programa devem ser formalizados, preferencialmente, 
em nome da mulher. A Lei no 12.693, de 24 de julho de 2012, determinou que, no 
caso de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do 
imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união 
estável, deverá ser registrado em nome da mulher ou a ela transferido.

Outros espaços da vida urbana também influenciam na autonomia e no 
exercício de direitos das mulheres. A mobilidade urbana – instrumento de acesso 
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ao mercado de trabalho, ao lazer, à saúde, à educação e a outros serviços – pode 
acentuar as desigualdades de gênero, quando deficiente. Os transportes públicos, 
que deveriam ser disponibilizados a todos com preço justo e com qualidade, 
muitas vezes, tornam-se local de assédio, verbal ou físico, e até mesmo de 
violência sexual contra as mulheres (Cidades Seguras para as Mulheres, 2016).

Um aspecto importante da mobilidade das mulheres nas cidades, mas pouco 
considerado, é a iluminação pública, como aponta a Plataforma Cidades Seguras. 
Ruas escuras e mal iluminadas e sem policiamento adequado representam maior 
ameaça para as mulheres. Esse elemento se revela ainda mais relevante nas periferias 
das cidades, em que o sistema de iluminação pública é geralmente mais precário 
ou, até mesmo, inexistente, aumentando a vulnerabilidade das mulheres.

7 MELHORIA DA SEGURANÇA URBANA

A violência em suas múltiplas formas (violência doméstica, homicídios, crime 
contra o patrimônio etc.) constitui-se em uma das grandes preocupações dos 
habitantes das cidades brasileiras. Segundo Flávia Carbonari e Renato Sergio Lima 
(2016), em 2014, os municípios brasileiros registraram mais de 58 mil mortes 
intencionais, que incluem homicídios, lesões seguidas de morte, latrocínios, 
mortes decorrentes de intervenção policial e policiais mortos.

Assustam, ainda, as estatísticas relacionadas à mortalidade entre indivíduos 
do sexo masculino. Quando consideradas as mortes causadas por homicídios, 
transporte e suicídio, os homens apresentam taxas quatorze, cinco e quatro vezes 
maiores, respectivamente, do que aquelas associadas às mulheres (Waiselfisz, 
2014). Esses números mostram que há morbidade diretamente associada ao 
gênero, e que as políticas públicas têm sido omissas e ineficazes para atuar 
nesses aspectos.

O estupro é uma das mais graves violências sofridas pelas mulheres, podendo 
ocorrer tanto nos espaços privados quanto nos espaços públicos. Em 2014, as 
polícias brasileiras notificaram 47.646 casos de estupro, segundo o Anuário da 
violência (Carbonari e Lima, 2016). Algumas situações podem favorecer ou 
dificultar a exposição das mulheres a essa violência. No âmbito privado, uma 
situação urbana comum, que aumenta a exposição das mulheres a situações 
de estupro e a outras situações de violência sexual, são as casas ocupadas com 
número elevado de pessoas e com poucos cômodos, nas quais as mulheres 
possuem pouca privacidade (Rolnik, 2012).

Já no espaço público, as áreas mal iluminadas e sem segurança também 
aumentam o risco de estupro e outras violências contra a mulher, além de 



A Nova Agenda Urbana e o Brasil:  
insumos para sua construção e desafios a sua implementação

40 | 

restringir a mobilidade e as formas de uso e ocupação desses espaços. Pesquisa6 

realizada em quatro países – entre eles, o Brasil – mostra que 86% das mulheres 
brasileiras já foram assediadas em espaços públicos e que as formas de assédio 
mais comuns são o assobio (77%), olhares insistentes (74%), comentários de 
caráter sexual (57%) e xingamentos (39%). Mas o mais estarrecedor é que 
44% foram seguidas por homens em espaços públicos e 8% das entrevistadas 
foram estupradas.

A violência contra a população LGBT também requer atenção. Embora existam 
poucos dados, a Secretaria Especial de Direitos Humanos do extinto Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (MMIRDH) compilou um 
conjunto de informações e as sistematizou no Relatório de violência homofóbica no 
Brasil: ano 2013. O relatório apontou que 9,31% do total de violações reportadas 
por dia, em 2013, eram de caráter homofóbico.

O relatório mostra que a grande maioria das denúncias de violências 
homofóbicas são de vítimas do sexo biológico masculino (73,0%), seguidos de 
16,8% contra o sexo biológico feminino e 10,2% não informados. Todavia, 
entre as vítimas de sexo biológico masculino, estão aquelas que expressam sua 
identidade em aspectos femininos. Segundo o relatório, 26,8% das violações 
praticadas contra a população LGBT acontecem no espaço público (a rua), local 
de lazer, deslocamento e trabalho de parcela significativa desse grupo populacional 
(Brasil, 2016).

A violência advinda da prática do racismo institucional e da discriminação 
pelas polícias também tem efeitos deletérios sobre a vida de negros e grupos 
populacionais de mais baixa renda nas cidades. O documento Os muros nas favelas 
e o processo de criminalização (Rede Rio Criança et al., 2009), sobre a cidade do 
Rio de Janeiro, mostra que as incursões da polícia nas comunidades mais pobres 
de recursos são violentas e, em muitas ocasiões, acarretam casos de extermínio – o 
resultado mais cruel de uma política de segurança pública baseada na lógica da 
criminalização da pobreza e do confronto permanente. O documento indica ainda 
que entre 2000 e 2008, com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado 
do Rio de Janeiro (ISP), houve aumento crescente da letalidade policial, por meio 
de “Operações policiais no interior de comunidades pobres do Rio de Janeiro 
[que] provocam medo e terror; impedem crianças e jovens de frequentar a escola 
e moradores de sair para trabalhar; além de inviabilizarem o funcionamento dos 
postos de saúde” (op. cit.).

A sensação de insegurança leva à restrição do exercício do direito à 
cidade, dada a percepção da falta de segurança construída no imaginário dos 

6. Ver mais em: <https://goo.gl/Re26nh>. 
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habitantes. A utilização do espaço público por toda a população gera equidade 
de acesso e permite o usufruto de direitos coletivos. Pensar a Nova Agenda 
Urbana é pensar as cidades sob a perspectiva do respeito à vida, da igualdade 
de oportunidades, bem como do direito à segurança e à integridade. Entender 
que os ônus e os benefícios da urbanização se distribuem desigualmente 
pelo território deve ser o ponto de partida para a formulação, a execução e a 
avaliação das políticas públicas.

8 ESTRUTURA SOCIOCULTURAL URBANA

A dimensão sociocultural pode ser considerada como um aspecto fundamental para 
o desenvolvimento das cidades. Além de permitir a interação das comunidades 
por meio de políticas culturais, está intimamente ligada à formação da identidade 
de indivíduos e comunidades e ao senso de pertencimento das pessoas em relação 
ao meio em que vivem.

A construção de uma agenda de desenvolvimento urbano precisa levar em 
consideração a formação de estruturas socioculturais fundamentadas em dois 
elementos que se fortalecem mutuamente: a inclusão social e o respeito à diversidade. 
Com base nessas estruturas, é preciso que haja participação ativa da sociedade civil 
na definição, no monitoramento e na implementação de políticas públicas, em 
parceria com as decisões do Estado, de modo a influenciar as transformações do 
meio em que se vive.

A dimensão cultural permite a humanização das cidades, uma vez que seus 
diversos movimentos estimulam: a união de comunidades diferentes; a criação e a 
preservação do patrimônio urbano material e intangível; o combate aos estigmas 
que permeiam a exclusão social; o respeito a comunidades tradicionais; o estímulo 
ao desenvolvimento econômico – seja pelo patrimônio já existente, seja pela 
cultura criativa; a queda da violência pelo estímulo ao sentimento de identidade 
coletiva; a preservação do ambiente por iniciativas da própria comunidade; o 
fortalecimento dos mecanismos de resistência e pressão política; a promoção da 
saúde; o desenvolvimento de condições de convivência e mobilidade nas cidades, 
entre outros exemplos.

É preciso olhar com especial atenção para aquelas populações de maior 
vulnerabilidade social. A violência concentra-se nos lugares em que habitam; 
fato que fortalece e alimenta a segregação urbana. Faz-se necessário tratar da 
segurança pública em uma ótica humanista, que vise combater os estigmas por 
detrás da população de maior vulnerabilidade social. Além disso, é importante 
que o tratamento sociocultural urbano também inclua a população de imigrantes 
e refugiados, de modo inclusivo, que respeite os direitos humanos.
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As iniciativas culturais podem também estimular o acesso à educação e 
à informação para toda a população, aumentando o poder de participação da 
sociedade civil e retroalimentando a própria difusão da cultura. Esse aumento da 
educação permite uma evolução de consciência de toda a população e estimula o 
senso de identidade com relação ao meio em que se vive.
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CAPÍTULO 3

GOVERNANÇA E POLÍTICAS NACIONAIS URBANAS: CAPACIDADE 
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Cesar B. Favarão1

Marco Aurélio Costa2 

1 INTRODUÇÃO 

Prevê-se que, em 2050, o contingente populacional urbano do planeta será maior 
do que a população mundial atual. Essa perspectiva, por si só, se impõe como 
desafio ao planejamento político e institucional voltado aos espaços das cidades. 
Para isso, é essencial que haja um processo de concertação de interesses e renovação 
de acordos políticos que abarquem os diferentes níveis de poderes estabelecidos.

A Nova Agenda Urbana propõe uma ampla ligação da questão urbana com 
os dezessete Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU), além da inclusão do tema do direito à cidade.  
Em particular, o ODS 11 estabelece desafios importantes para políticos e gestores 
urbanos, sobretudo para uma realidade em que 54% da população mundial vive 
em cidades (quadro 1).

Na América Latina, a expectativa é que, em 2020, 90% da população 
seja urbana. No Brasil, em 2010, a taxa de urbanização já atingiu quase a 
porcentagem prevista para América Latina em 2020, na qual se destaca o 
elevado grau de urbanização da região Sudeste, onde estão os principais espaços 
metropolitanos do país.3

1. Geógrafo, mestre em planejamento e gestão do território (Universidade Federal do ABC – UFABC) e pesquisador 
no programa Governança Metropolitana no Brasil, da Diretoria de Estudos Urbanos e Regionais (Dirur), do Ipea.  
E-mail: <cesar.favarao@ipea.gov.br>.
2. Economista (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG), com mestrado e doutorado em planejamento urbano 
e regional (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Ippur/
UFRJ), é técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, onde exerceu o cargo de diretor de estudos e políticas regionais, 
urbanas e ambientais, e onde coordena os projetos Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Ipea/Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud/Fundação João Pinheiro – FJP), Governança Metropolitana no 
Brasil (Rede Ipea), Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras (Rede Ipea), Plata-
forma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Ipea/Pnud) e Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas.  
E-mail: <marco.costa@ipea.gov.br>.
3. Não à toa, o texto do Draft zero da Conferência Habitat III trouxe uma citação provocativa em que diz: “the battle 
for sustainable development will be won or lost in cities”. Reconhece-se, portanto, que a batalha pelo desenvolvimento 
sustentável considera de maneira distinta as cidades.
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TABELA 1
Taxa de urbanização 
(Em %)

Regiões 1991 2007 2010

Brasil 75,59 83,48 84,36

Norte 59,05 76,43 73,53

Nordeste 60,65 71,76 73,13

Sudeste 88,02 92,03 92,95

Sul 74,12 82,9 84,93

Centro-Oeste 81,28 86,81 88,8

Fonte: Ipea (2016).

QUADRO 1
ODS 11 – Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis

11.1 até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar 
as favelas;
11.2 até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, 
melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades 
das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos;
11.3 até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e a gestão de 
assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países;
11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo;
11.5 até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e 
substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao PIB global, incluindo os desastres 
relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade;
11.6 até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do 
ar, gestão de resíduos municipais e outros;
11.7 até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, aos espaços públicos 
verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência;
11.a apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o 
planejamento nacional e regional de desenvolvimento;
11.b até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas 
e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às alterações climáticas, a resiliência a 
desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o “Sendai Framework” para a redução do risco de desastres 2015-2030, o 
gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis;
11.c apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e 
resilientes, utilizando materiais locais.

Fonte: Objetivo... ([s.d.]).

No que tange à governança urbana, muitas das recomendações apresentadas 
no Draft zero da conferência foram contempladas nos marcos normativos nacionais 
das políticas brasileiras (o que podemos considerar como avanço, sobretudo quando 
comparamos com a perspectiva política, marcada pelo centralismo e tecnicismo do 
passado). O próprio princípio da subsidiariedade, que confere maior autonomia aos 
atores locais; as estruturas de participação da sociedade civil – como o Conselho 
Nacional das Cidades (ConCidades) e as Conferências Nacionais das Cidades; bem 
como o estabelecimento de instrumentos normativos que priorizam a função social 
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da propriedade e regulamentam a apropriação do espaço urbano, estabelecidos com 
o Estatuto da Cidade, são exemplos de como a legislação urbana no Brasil tem 
contemplado os aspectos destacados nas discussões internacionais. No entanto, é 
necessário que alguns pontos sejam colocados em debate e sob o olhar crítico, no 
sentido de contribuir com possíveis avanços.

2 APRIMORAMENTO DA LEGISLAÇÃO URBANA

Os acontecimentos políticos do final da década de 1980 no Brasil representaram 
um momento de inflexão no que diz respeito à governança e às políticas voltadas 
para o território urbano nacional. Por um lado, a mudança institucional e normativa 
provocada pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) delineou diretrizes 
regulatórias que passaram a incluir a participação democrática na definição das 
políticas públicas no país. Por outro lado, estabeleceu uma nova repartição de 
poderes entre os entes federativos, conferindo maior autonomia aos poderes políticos 
municipais na questão da gestão e governança urbana.

Em certa medida, a instituição da CF/1988 foi influenciada pelo contexto 
de forte mobilização da sociedade civil e efervescência político-cultural pelo qual 
passava o país. No tema das cidades, destacou-se o movimento pela reforma urbana. 
O intuito da reforma urbana, forjada por intelectuais reformistas e movimentos 
sociais, era estabelecer um novo padrão de política ancorada na gestão democrática da 
cidade, no fortalecimento da regulação pública do solo urbano e no estabelecimento 
de prioridades de investimento urbano voltado para as camadas populares (Ribeiro, 
2003). De maneira geral, portanto, o desenvolvimento urbano orientado por essas 
premissas objetivava conduzir o processo de apropriação material da cidade de 
forma a priorizar o interesse coletivo sobre o individual.

É interessante fazer um adendo para destacar a confluência da II  
Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (Habitat II), 
realizada em Istambul em 1996, com o momento de intensa movimentação 
em torno da Agenda Urbana Nacional. Essa confluência de acontecimentos 
refletiu-se na relevante participação de movimentos sociais e organizações não 
governamentais (ONGs) brasileiras na conferência, que se deu por meio da 
apresentação de propostas e registros de experiências das cidades brasileiras. 
Não obstante, a Habitat II deu maior notoriedade ao tema em âmbito nacional, 
conferindo maior poder às estratégias argumentativas utilizadas pelos movimentos 
da reforma urbana e fortalecendo politicamente a pauta da agenda urbana que 
viria se estabelecer posteriormente.

Pouco mais de uma década após o estabelecimento da Carta Magna, a 
aprovação do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257), em 10 de julho de 2001, e a 
criação do Ministério das Cidades (MCidades), em 2003, foram o corolário de toda  
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a movimentação social ocorrida durante a década de 1990. O Estatuto da Cidade 
consagrou o princípio da função social da propriedade, estabelecendo instrumentos 
de política urbana e fortalecendo o plano diretor como formas de atenuar o quadro 
da desigualdade urbana no Brasil.4 A criação do ministério surgiu com objetivo de 
integrar a gestão das políticas setoriais de desenvolvimento urbano, bem como criar 
sistema de gestão participativa formado pelo ConCidades e pelas conferências das 
cidades. Não menos importante foi a retomada das políticas habitacionais, com o 
estabelecimento da Política Nacional de Habitação (PNH) – mesmo diante dos 
percalços que esta viria a sofrer, dada a conjuntura econômica e o redirecionamento 
dos investimentos federais para o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

A estrutura normativa e institucional de governança e gestão urbana nacional 
se alterou significativamente após a CF/1988. O estabelecimento do MCidades, 
mais do que promover a integração da gestão das políticas urbanas, teve intuito 
de estabelecer estrutura institucional capaz de dar vazão à participação social nas 
discussões sobre os problemas e o enfrentamento das questões urbanas.

O ConCidades é órgão consultivo e deliberativo que integra a estrutura do 
MCidades, sendo composto por diversos representantes do poder público e da 
sociedade civil.5 Por meio da realização das conferências nacionais – nas quais se 
definem também os integrantes do ConCidades6 –, busca-se captar as problemáticas 
urbanas, mediante a participação dos atores diretamente envolvidos nas questões 
locais. A instituição do ciclo de conferências nacionais reflete a exigência do art. 
43 do Estatuto da Cidade, que aponta para a necessidade da construção de uma 
política de desenvolvimento urbano pensada sob a perspectiva da participação 
social. Ao todo, foram realizadas cinco conferências nacionais.7 E a preparação 
para a VI Conferência Nacional está em processo de realização.8

Importantes referências normativas foram aprovadas no âmbito do ConCidades 
e do ciclo de conferências nacionais, como a Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano (PNDU); a construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano 
(SNDU); a criação da Política de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 
Urbanos; além da tentativa de integrar as políticas de desenvolvimento urbano ao 
PMCMV. A despeito dos avanços normativos, há que se registrar, contudo, que 
essas referências carecem ainda de efetivação.

4. Plano diretor como “instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” (Brasil, 1988, cap. II, 
art. 182). 
5. Art. 10 da Medida Provisória no 2.220/2001 combinado com (cc) art. 29, inciso III cc art. 31, inciso X cc art. 33, 
inciso VIII da Lei federal no 10.683/2003, com regulamentação posterior pelo Decreto no 5.031/2004, posteriormente 
revogado pelo Decreto no 5.790/2006.
6. Art. 19, Decreto no 5.790/2006.
7. Foram realizadas conferências nos anos de 2003, 2005, 2007, 2010 e 2013.
8. Ver mais informações em: <https://goo.gl/Rxv7Fg>. 
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Com o estabelecimento do Estatuto da Cidade, o plano diretor ganhou maior 
centralidade e passou a ser o principal instrumento para ordenação do território das 
cidades. Ao contrário do aspecto tecnocrático e centralizador que historicamente 
marcou a elaboração de planos diretores, após o Estatuto da Cidade, o plano 
diretor passou a contemplar a participação democrática em sua elaboração. Além 
disso, uma série de instrumentos da política urbana foram criados com o intuito de 
promover a função social da propriedade e da cidade e de diminuir as disparidades 
socioespaciais nos territórios urbanos, seja por meio da captação da renda fundiária, 
seja por meio do controle do uso e ocupação do solo urbano. 

A disseminação da importância dos planos diretores foi induzida pela 
estrutura institucional construída com o MCidades. Como mostram os estudos 
organizados por Santos Junior e Montandon (2011) em 2005 e 2006, por exemplo, o  
MCidades realizou ampla campanha nacional para sensibilização de gestores públicos 
e da sociedade em geral para a importância da efetivação dos planos diretores.  
A campanha intitulada Campanha nacional plano diretor participativo: cidade de todos 
teve impacto significativo no aumento do número dos planos diretores no Brasil: 
no período 2005-2009, o número de planos diretores, considerando o universo de 
municípios com mais de 20 mil habitantes – com obrigatoriedade de elaboração 
do plano diretor segundo o Estatuto da Cidade –, aumentou de 205 (2005) para 
2.318 (2009). A tabela 2 traz as taxas de ocorrência de planos diretores segundo 
as macrorregiões do país.9

TABELA 2 
Taxa de municípios com planos diretores 
(Em %)

  Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

 

1996

2006

2013

1996

2006

2013

1996

2006

2013

1996

2006

2013

1996

2006

2013

1996

2006

2013

Abaixo de 100 mil 5 12 47 2 9 51 1 7 38 5 41 41 14 23 72 2 9 38

Entre 100 mil e 500 mil 36 65 100 33 47 100 20 61 100 41 99 99 42 79 100 30 50 100

Entre 500 mil e 1 milhão 52 86 96 43 71 100 50 91 91 100 100 100 100

Entre 1 milhão e 5 
milhões

58 100 100 50 100 100 67 100 100 67 100 100 50 100 100 100 100 100

Acima de 5 milhões 50 100 100             50 100 100            

Fonte: IBGE (2016).

Além da criação do MCidades, o ano de 2003 representou marco importante 
para as políticas habitacionais. Cerca de dezessete anos após a extinção do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), o governo brasileiro retomou a construção de uma 

9. Há que se registrar também as penalidades previstas no Estatuto da Cidade para prefeitos que não cumprissem com 
a obrigatoriedade de elaboração de seus planos diretores.
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política habitacional, com o estabelecimento da PNH. A arquitetura institucional 
dessa política resultou na criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS), em cujo centro encontrava-se o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS). Esse fundo, resultado de projeto de lei de iniciativa popular 
conduzido pelo movimento de moradia, se consolidou como responsável pelo repasse 
de recursos para estados e municípios para execução de políticas habitacionais.10

Segundo Krause, Balbim e Lima Neto (2013, p. 10), o SNHIS, instituído 
pela Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, se conformou, ao menos no plano 
normativo, instrumental e programático, como estrutura efetiva da política 
habitacional, com o FNHIS provendo recursos de forma descentralizada aos 
municípios e estados. Nesse sentido, 

a definição e a priorização de investimentos em habitação de interesse social deveriam 
acontecer, assim, na escala local e com participação social, sendo a consolidação 
desse sistema dependente da constituição de instrumentos de planejamento não só 
da União, mas dos demais entes federados que a ele viessem a aderir.

Segundo Bonduki (2009), um dos aspectos centrais do PNH e do SNHIS 
foi a formulação do Plano Nacional de Habitação (PlanHab). Esse plano resultou 
de amplo processo participativo composto por diversos segmentos da sociedade.  
A construção do PlanHab teve como principal objetivo equacionar as necessidades 
habitacionais do país, valendo-se, para tanto, do planejamento de ações públicas 
e privadas numa perspectiva de médio e longo prazo, considerando a diversidade 
da questão habitacional, as variadas categorias de município, as especificidades 
regionais e os diferentes segmentos sociais.

No entanto, a emergência dos investimentos econômicos de caráter anticíclico 
efetuados pelo governo como forma de prevenção à crise econômica internacional 
e a seus efeitos negativos – principalmente o desemprego – entrou em choque com 
algumas questões cruciais levantadas ao longo desses dez anos de discussão, desde 
a formulação do Projeto Moradia até a construção do PlanHab (Bonduki, 2009).  
O próprio movimento de inclusão do PMCMV, em sua segunda fase (a partir do 
ano de 2011), no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) denotou a opção 
do governo central por utilizar a política de provimento habitacional como estratégia 
de aceleração do crescimento e alavancagem do desenvolvimento econômico do 
país (Krause, Balbim e Lima Neto, 2013).

Nesse sentido, o PMCMV, apesar de se configurar como política de 
investimento voltada para a promoção da habitação para a população de baixa renda, 
significou um ponto de inflexão na trajetória de discussão sobre a questão urbana  

10. No período entre 2006 e 2009, o FNHIS alocou por volta de R$ 4,4 bilhões, beneficiando pouco mais de 4,4 mil 
projetos voltados para urbanização (73% dos investimentos), provisão habitacional (25% dos investimentos) e desen-
volvimento institucional (2% dos investimentos).



Governança e Políticas Nacionais Urbanas: capacidade e desenvolvimento institucional  | 51

e habitacional assumida desde o movimento de retomada das políticas habitacionais, 
iniciado em 2003. Dada sua natureza econômica e seu contexto de aplicação, o 
PMCMV acabou entrando em choque com algumas perspectivas de longo prazo 
vislumbradas pela Política Nacional de Habitação (Bonduki, 2009; Cardoso, Aragão 
e Araujo, 2011; Krause, Balbim e Lima Neto, 2013).11

3 NOTAS SOBRE A QUESTÃO METROPOLITANA

No Brasil, o debate sobre gestão e governança urbana não pode ignorar a problemática 
metropolitana. Nesse sentido, a própria especificidade do arranjo federativo trazido 
pela CF/1988 impõe uma ordem de problemas na gestão (inter)urbana. Talvez pela 
resistência político-institucional ao modelo de gestão centralizado e tecnocrático do 
período anterior, as mudanças trazidas pela CF/1988 e a ausência de orientações 
nacionais para a questão metropolitana acabaram fragilizando, no âmbito das 
políticas públicas, essa escala geopolítica, em contraposição à valorização da esfera 
municipal, o que gerou/reforçou conflitos interfederativos e tornou mais difícil a 
cooperação entre os entes presentes nesses espaços.

O fator metropolitano, como processo socioespacial concreto,12 e não 
meramente institucional, contrasta com a possibilidade e a autonomia dos estados 
de definirem legalmente as regiões metropolitanas (RMs) como consta no art. 25 
da Constituição Federal. A possibilidade de os estados criarem, por meio de leis 
complementares, as RMs, sem contar, no entanto, com uma definição tipológica ou 
um critério mais claro para tal, acaba por forjar regiões metropolitanas “fictícias”. 
Atualmente, o país conta com aproximadamente 68 RMs e três regiões integradas 
de desenvolvimento (Rides), embora possamos identificar dinâmicas socioespaciais 
de caráter realmente metropolitano em poucas dessas regiões.

Pode-se entender essa ordem de conflito sob a perspectiva colocada por  
Firkowski (2013), que analisa os problemas da gestão e governança metropolitana 
associados, por um lado, a uma compreensão da região metropolitana como processo 
socioespacial – e, nesse sentido, haveria poucas RMs de fato no Brasil; e, por outro, 
ao tratamento de região como fenômeno institucional que não prioriza o processo 
de metropolização, mas sim a esfera político-institucional e que necessariamente 
não guarda vinculação com a realidade metropolitana.

11. Acerca da mudança da política de habitação com a instauração do PMCMV, ver Krause, Balbim e Lima Neto (2013).
12. Segundo Balbim, Becker e Costa (2011, p. 152): “A metropolização consiste em um processo de integração de 
território a partir de uma cidade-núcleo, configurando um território ampliado, em que se compartilha um conjunto de 
funções de interesse comum. A metropolização expressa, portanto, a concentração de pessoas, investimentos, atividades 
e poder em uma cidade – ampliada ou em ampliação – que pode comandar um território maior do que o da cidade-
-núcleo e desempenhar papéis de comando e de poder importantes no ordenamento regional e no território nacional, 
constituindo nós de uma rede de cidades que pode, em uma perspectiva ampliada, inserir-se na própria hierarquia da 
rede mundial de cidades”.
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O Estatuto da Metrópole, aprovado e sancionado no dia 13 de janeiro 
de 2015, instituído pela Lei federal no 13.089, surgiu como uma tentativa de 
atenuar os problemas da gestão dos territórios metropolitanos no Brasil.13 Nesse 
sentindo, notabiliza-se na normativa a prevalência dos interesses metropolitanos 
sobre o local, orientando a gestão democrática, a governança interfederativa e o 
estabelecimento da execução compartilhada das funções públicas de interesses 
comuns (Fpics).

No Estatuto da Metrópole, está prevista uma série de instrumentos para a 
promoção do desenvolvimento urbano integrado, que devem ser congregados no 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).14 A formulação do plano é 
obrigatória para as RMs legalmente instituídas, e a data limite estipulada para sua 
realização é até 13 de janeiro 2018. Os governadores e agentes públicos que não 
executarem ou se mobilizarem para realização do plano estarão sujeitos à sanção 
por improbidade administrativa.

A aprovação e o estabelecimento do PDUI, com as devidas aplicações 
dos instrumentos previstos no Estatuto da Metrópole (macrozoneamento, 
estabelecimento das Fpics, delimitação das áreas de restrição à ocupação etc.), 
garantem a chamada gestão plena do território metropolitano e servem como 
principal prerrogativa para o apoio da União à gestão interfederativa da área 
metropolitana.

Apesar dos aspectos críticos da nova normativa, é importante que o cenário 
gerado com a instituição do Estatuto da Metrópole suscite iniciativas que busquem 
sensibilizar os entes federativos e os diversos atores da sociedade civil organizada 
para a aplicação correta dos instrumentos e a garantia de instituição dos arranjos 
metropolitanos previstos na lei.

Tendo em vista esse contexto, é necessário aprofundar a discussão sobre 
mecanismos institucionais que permitam a construção de arranjos de governança 
para as áreas metropolitanas e o estabelecimento das FPICs, bem como a criação de 
fundos de arrecadação eficientes para promover as políticas urbanas. A necessidade 
e o prazo de implementação do estatuto são um importante momento para colocar 
todos os atores envolvidos na questão à mesa e assim formular políticas condizentes 
com as diretrizes da Nova Agenda Urbana.

13. Em seu primeiro artigo, “estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas 
de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais 
sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios 
para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano”.
14. Após a definição do PDUI, os municípios integrantes das RMs devem adequar seus planos diretores a esse.
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4  DESCENTRALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AUTORIDADES LOCAIS  
E APRIMORAMENTO DA PARTICIPAÇÃO E DOS DIREITOS HUMANOS  
NO DESENVOLVIMENTO URBANO

Muitas das recomendações presentes nas Policy units e do direcionamento dado 
já no Draft zero da Conferência Habitat III apontavam para a centralidade dos 
governos e das instâncias de governança locais para a efetivação do desenvolvimento 
urbano, para a importância da gestão democrática das cidades, assim como para a 
importância de se pensarem formas de produção do espaço urbano que promovam 
o desenvolvimento sustentável.

Como visto nos tópicos anteriores, o Brasil apresenta uma estrutura institucional 
e normativa que contempla alguns desses aspectos, como o protagonismo dos entes 
locais, em acordo com o princípio da subsidiariedade, que consta na CF/1988; com 
as diretrizes e os instrumentos do Estatuto da Cidade, que possibilitam orientar o 
desenvolvimento mais sustentável e democrático; e com o sistema de conferências 
nacionais e do ConCidades, que abre espaço para a participação democrática da 
sociedade. No entanto, a despeito dos avanços ocorridos nos últimos vinte anos, 
alguns aspectos do nosso sistema normativo e institucional precisam ser discutidos 
quando lidam com problemas decorrentes de processos concretos.

Como fora apontado anteriormente, um dos desafios diz respeito ao 
protagonismo dos entes locais e o dilema trazido pela ideia de subsidiariedade ante a 
questão metropolitana. Segundo Franzoni (2015), uma das consequências em pensar 
o federalismo com base no princípio da subsidiariedade foi o deslocamento entre 
planejamento/gestão coletiva e as políticas em torno de um consenso nacional ou 
regional, priorizando a independência em detrimento da cooperação e acentuando 
ainda mais os efeitos de competitividade entre os Entes Federados – aquilo que 
alguns autores vão chamar de guerra dos lugares (Santos, 1996; Santos e Silveira, 
2001; Vainer, 2007).

Tal contexto é agravado quando marcado pela distribuição desigual dos 
recursos infraestruturais orientados pelo Estado, especialmente por meio dos grandes 
projetos urbanos (GPUs), o que acaba reforçando a centralidade e a fluidez15 de 
alguns espaços (metropolitanos) em detrimento de uma articulação no âmbito 
regional. Mesmo no caso de um programa como PMCMV – programa criado para 
atender a população de baixa renda –, o que se nota é um padrão de “periferização” 
das intervenções habitacionais, ainda que privilegiando os municípios-polo das 
regiões metropolitanas, como aponta estudo de Cardoso, Aragão e Araujo (2011), 
conforme quadro 2.

15. Termos no sentido de Santos (1996).
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QUADRO 2
Distribuição regional de empreendimentos PMCMV¹

  RM
Empreendimentos 
do município-

polo

Total de 
unidades do 

município-polo

Empreendimentos 
nos outros  
municípios 

da RM

Total de  
unidades 
de outros 
municípios

Total de  
unidades na 

RM

Norte

RM de Rio Branco 10 1.873 0 0 1.873

RM de Belém 0 0 8 2.379 2.379

RM de Palmas 5 934 0 0 934

RM de Porto Velho 2 480 0 0 480

RM de Boa Vista 3 1.050 0 0 1.050

Subtotal 20 4.337 8 2.379 6.716

Nordeste

RM de Salvador 16 5.908 16 7.412 13.320

RM de Fortaleza 2 352 6 1.224 1576

RM de Natal 0 0 17 4.534 4.534

RM de São Luís 9 3.000 52 14.851 17.851

RM de João Pessoa 2 828 0 0 858

RM de Recife 0 0 2 848 848

RM de Teresina 10 4.355 7 2.892 7.247

RM de Aracajú 1 281 1 251 532

Subtotal 40 14.724 101 32.012 46.736

Centro-Oeste

RM de Goiânia 8 2.752 6 2.208 4.960

RM de Brasília 0 0 2 303 303

RM de Campo 
Grande

8 1.572 0 0 1.572

RM de Cuiabá 5 2.243 6 2.380 4.623

Subtotal 21 6.567 14 4.891 11.458

Sudeste

RM de Belo 
Horizonte

0 0 14 3.256 3.256

RM de São Paulo 3 680 22 3.694 4.374

RM de Campinas 3 2.920 0 0 2.920

RM de Santos 0 0 14 1.600 1.600

RM do Rio de Janeiro 23 8.510 22 5.527 14.037

Subtotal 29 12.110 72 14.077 26.187

Sul 

RM de Curitiba 11 2.757 4 1.343 4.100

RM de Londrina 16 3.469 2 240 3.709

RM de Maringá 1 108 1 343 451

RM de Porto Alegre 3 992 13 2.668 3.660

RM de Florianópolis 0 0 1 320 320

Subtotal 31 7.326 21 4.914 12.240

Total 141 45.064 216 58.273 103.337

Fonte: Cardoso, Aragão e Araujo (2011, p. 10).
Nota: ¹ Renda de 0 a 3 salários mínimos.
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Mesmo com alguns avanços no ambiente institucional e político que marcaram 
a governança metropolitana, como a criação da lei de consórcios públicos em 2005 
– para reforçar mecanismos jurídicos que estruturam as entidades metropolitanas 
– e a criação de instituições para promoção da gestão interfederativa, como o 
Comitê Gestor do PAC e o Comitê de Assuntos Federativos (Klink, 2013), é 
notória a ausência de projetos políticos e agendas de governo capazes de operar 
ante a desarticulação entre a escala urbana e a regional (quando a gestão urbana 
depende de uma abordagem escalar intermunicipal).

Os aspectos associados à questão metropolitana, trazidos na seção anterior e 
retomados como exemplos nos parágrafos anteriores, são casos-limite que expõem as 
dificuldades da construção de uma política urbana que dialogue com o federalismo 
brasileiro. O desafio, especialmente no caso da política urbana em suas interfaces com 
a política regional, é promover a cooperação interfederativa, estimulando estados e 
municípios, com o apoio da União, a desenvolverem políticas de desenvolvimento 
urbano (incluindo aí as políticas setoriais) que atendam aos interesses locais de 
forma convergente com as estratégias de promoção do desenvolvimento regional.

Nesse sentido, o fortalecimento institucional dos governos subnacionais, 
de estados e municípios, torna-se fundamental e estratégico. Fortalecimento 
institucional implica não apenas a replicação de instrumentos normativos, mas 
também envolve capacitação técnica, transferência de tecnologias de gestão, 
estruturação de sistemas de informação e enfrentamento dos desafios associados à 
disponibilidade de recursos financeiros para lidar, em especial, com as demandas 
por investimentos em infraestrutura urbana.

Com base no Estatuto da Cidade – que acaba de fazer quinze anos – e 
da efetivação do plano diretor como o principal instrumento para a promoção 
do desenvolvimento urbano, o Brasil assistiu a uma rica experimentação de 
políticas urbanas, sobretudo na esfera local. Trata-se de experiência em larga 
escala, considerando o número de municípios brasileiros que fizeram seus planos 
diretores, que ocorre num conjunto bastante diverso de realidades locais, do ponto 
de vista político-institucional, regional, socioeconômico, ambiental, cultural etc.

Nesse conjunto amplo e diverso, há casos de municípios que encontram 
maiores dificuldades, seja na elaboração dos planos, seja na regulamentação dos 
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade (e, eventualmente, previstos nos 
próprios planos diretores). Estudos organizados por Santos Junior e Montandon 
(2011), por exemplo, demonstraram que em muitos casos os planos diretores 
apresentaram fragilidades em seu processo de construção. Ainda que municípios com 
maiores recursos técnicos e financeiros tenham conseguido avançar em estratégias 
de desenvolvimento urbano em consonância com os objetivos do plano diretor, 
boa parte desses planos apresentaram fragilidades, especialmente nos municípios 
com menos recursos técnicos e financeiros.
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Na questão dos instrumentos, alguns problemas são apontados em suas 
aplicações. Por exemplo, no caso das operações consorciadas urbanas, Maricato e 
Ferreira (2012, p. 223) criticam a utilização dos certificados de potencial adicional 
de construção (Cepacs) como forma de arrecadação mais rápida dos recursos 
exacerbando, assim como os aspectos das operações urbanas nas quais as “forças 
do mercado capturam o Estado para fazer o jogo da geração da renda diferencial 
num fragmento da cidade”.

O objetivo aqui, no entanto, não é aprofundar a discussão que trata dos limites 
dos instrumentos para o desenvolvimento urbano previstos no Estatuto da Cidade, 
mas apenas suscitar alguns aspectos problemáticos deles, sobretudo na forma como 
são apropriados pelos atores dominantes, que acabam reforçando desigualdades 
territoriais históricas. A questão crítica que se coloca não reside apenas nos aspectos 
técnicos dos instrumentos, mas na condução e implementação política no nível 
municipal, já que os efeitos progressistas almejados com os instrumentos dependem 
da capacidade de mobilização da sociedade e do controle efetivo do Estado, no 
sentido de garantir os interesses da maioria, e não apenas de uma restrita classe 
dominante (Maricato e Ferreira, 2002).

As dificuldades observadas pelos especialistas citados reforçam a necessidade 
de desenvolver ações de capacitação técnica e fortalecimento institucional que 
favoreçam a construção da política urbana no plano local e que, ao mesmo 
tempo, melhor qualifiquem os governos locais para atuar em arranjos cooperativos 
interfederativos.

Estratégias para lidar com essas dificuldades e superá-las devem considerar, 
em especial, as diferenças existentes no universo de municípios brasileiros, e ainda 
no que diz respeito à inserção diferenciada desses municípios na rede de cidades 
do país, bem como no tocante aos aspectos regionais e geográficos, como é o caso 
dos municípios amazônicos, inseridos numa realidade geoambiental e regional 
muito específica, a qual demanda um olhar e estratégias convergentes com as 
especificidades de seus municípios.
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CAPÍTULO 4

ESTRATÉGIAS ESPACIAIS URBANAS: MERCADO DE TERRAS  
E SEGREGAÇÃO

Carlos Vinícius da Silva Pinto1

Marcos Thadeu Q. Magalhães2 

1 INTRODUÇÃO

A análise sobre as atuais transformações espaciais nas cidades brasileiras, quando 
acompanhadas por estudos de planejamento e ordenamento territorial urbano, 
demonstra a necessidade que os espaços citadinos têm em estabelecer critérios para 
o zoneamento dos perímetros urbanos. Costa et al. (2010) dizem que a rapidez e a 
forma complexa das transformações ocorridas nas cidades brasileiras, nos últimos 
anos, tornam quaisquer iniciativas de planejamento e gestão territorial um grande 
desafio.

O plano diretor, enquanto instrumento básico da política de desenvolvimento 
do município, tem como principal finalidade orientar e fazer convergir a atuação do 
poder público e da iniciativa privada na construção do desenvolvimento sustentável 
dos espaços urbanos e rurais, na oferta dos serviços públicos essenciais, visando 
assegurar melhores condições de vida para a população. Nos termos do Estatuto da 
Cidade (EC), o plano diretor é definido como instrumento básico na orientação de 
políticas de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana dos municípios.

Ao se atuar na melhoria e na expansão do acesso às infraestruturas urbanas, 
como consequência, altera-se o valor atribuído aos espaços urbanos, aumentando 
ou diminuindo de acordo com as condições ambientais e a paisagem produzida.  
A realização temporal ocupação versus provisão de infraestrutura consiste, também, 
em um processo que – em boa parte dos casos – tem se prestado à mera especulação 
imobiliária, na qual áreas menos providas em infraestrutura e serviços – muitas vezes 
em áreas classificadas como rurais em zonas de expansão urbana – são ocupadas 
de forma a produzir pressões para a expansão dos serviços públicos e o posterior 
incremento no valor dos lotes urbanos. Nesse sentido, o estudo acerca do processo 

1. Pesquisador dos projetos Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas 
Regiões Metropolitanas Brasileiras pelo Ipea, em Brasília. E-mail: <carlos.pinto@ipea.gov.br>.
2. Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (UnB) e coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGFAU) da UnB. E-mail: <thadillo@gmail.com>.
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de espraiamento e crescimento físico das cidades deve levar em consideração a 
busca por melhor ordenamento das terras urbanas, sobretudo por meio de gestão e 
ocupação de áreas vazias no interior das cidades e nos limites das áreas urbanizadas.

Evidenciam-se, então, os desafios de pensar as mudanças ocorridas no processo 
de expansão urbana. Essas mudanças consistem – entre outras questões – no 
surgimento de áreas vazias, nas áreas com características rurais que com o avanço 
dos perímetros urbanos são incorporadas a uma nova dinâmica de produção do 
espaço, bem como na necessidade de estruturar a lógica de uma malha urbana que 
atenda às questões de planejamento e mobilidade desses espaços de forma eficiente 
e sustentável, inclusive do ponto de vista fiscal.

2 GARANTIA DO PLANEJAMENTO E PROJETO URBANO SUSTENTÁVEIS

O planejamento é o processo pelo qual é possível fazer convergir os esforços 
dos indivíduos que formam um sistema social complexo, no sentido de efetiva 
transformação da realidade: o sistema urbano. É, por essência, um processo que 
demanda conhecimento como fundamento da ação. Tomado em sua complexidade, a 
atuação sobre o urbano requer o compartilhamento de diferentes visões e percepções, 
oriundas dos diferentes atores urbanos, como forma de possibilitar o amplo 
conhecimento sobre a cidade, suas relações e sua problemática. Tomado em sua 
natureza normativa, o planejamento é – antes de mais nada – um processo de 
construção de um pacto social.

Isso posto, na produção de cidades sustentáveis e com qualidade de vida, é 
de fundamental importância a realização do planejamento urbano e a garantia de 
seu caráter participativo. O EC trouxe diversos mecanismos para o aprimoramento 
da gestão, a eficiência das decisões de planejamento e a própria implementação 
de ações. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
progressivo, os consórcios urbanos, o instituto das zonas especiais de interesse social 
(Zeis), a outorga onerosa do direito de construir, o parcelamento, a construção 
e a utilização compulsórios e a desapropriação com pagamento de títulos, entre 
outros exemplos, são instrumentos há muito disponíveis, mas cujo uso ainda é 
limitado. Além disso, mais recentemente, a Lei da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana vinculou de forma explícita o planejamento dos sistemas de mobilidade 
como instrumento do desenvolvimento urbano. Ou seja, ambos devem ser 
desenvolvidos em conjunto.

As diretrizes gerais sobre política urbana determinadas no EC, como destacado 
por Rolnik e Saule Júnior (2001), são normas balizadoras e indutoras da execução 
dos instrumentos de política urbana para os municípios. Portanto, o poder público 
só estará cumprindo o EC quando os mecanismos previstos na lei forem aplicados, 
respeitando-se suas diretrizes gerais. A aplicação do plano diretor pelos municípios 
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deve seguir as normas do EC, de forma a combater a especulação imobiliária, garantir 
a gestão democrática da cidade, implementar o direito às cidades sustentáveis, 
promover a regularização urbanística e executar a regularização fundiária das áreas 
urbanas ocupadas pela população de baixa renda.

Parte de um processo de planejamento integrado e sustentável, a gestão é uma 
atividade fundamental. O efetivo acompanhamento das ações previstas no plano, 
bem como a fiscalização de uso e ocupação do solo, é fundamental para a realização 
do pacto social que é materializado no plano diretor. A omissão, do poder público 
e dos entes privados, é uma atitude danosa, capaz de permitir a concretização de 
fatos urbanos que – depois de um tempo – aumentam muito de custo para serem 
revertidos. Exemplos disso são as ocupações informais em áreas precárias ou de riscos 
(encostas, áreas de alagamento etc.), que se consolidam com o tempo, tornando 
tanto sua remoção quanto a mitigação de riscos custosas ou inviáveis. Isso ocorre 
para ocupações de renda mais alta em áreas de preservação ambiental, que, após 
consolidadas, tornam a sua remoção politicamente e economicamente custosas. 
Tempestividade é, portanto, uma propriedade fundamental de planejamento e 
gestão urbanos.

No capítulo I do EC, sobre diretrizes gerais, o art. 2o orienta para o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Garante ainda 
o direito à terra urbana, bem como à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte, ao acesso aos serviços públicos, ao trabalho 
e ao lazer para as atuais e futuras gerações.

No Brasil, de acordo com o Relatório brasileiro para o Habitat III, em 2013, a 
quase totalidade dos municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes possuía 
plano diretor. Ainda que o avanço mais significativo tenha ocorrido em municípios 
com faixa de 100 mil a 500 mil habitantes, percebe-se também significativo aumento 
de municípios abaixo de 20 mil habitantes, que, entre 1996 e 2013, passaram 
de 3% para 32%. A obrigatoriedade de elaboração e implementação do plano 
diretor é para municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões 
metropolitanas (RMs) e aglomerações urbanas, com áreas de especial interesse 
turístico e situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental na região ou no país.

Persiste, ainda, o desafio da produção de projetos urbanos inclusivos e ao 
mesmo tempo sustentáveis do ponto de vista fiscal/financeiro, o que garante 
sua manutenção e sua preservação. A chave é a demonstração de que é viável a 
compatibilização dos interesses individuais e do financiamento privado na produção 
de um espaço urbano, que efetivamente contribua para a integração social e a 
qualidade de vida.
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Dado o contexto, alguns desafios se colocam diante do avanço do planejamento 
e projeto urbanos sustentáveis: a implementação dos planos diretores municipais e 
instrumentos do EC, com o objetivo de associar o planejamento à questão fundiária, 
à valorização do espaço público e à proteção do meio ambiente, bem como de 
observar diferentes escalas de planejamento territorial; o fomento à utilização efetiva 
dos instrumentos – como também a garantia dessa utilização – para o combate à 
especulação imobiliária, a ampliação do acesso à terra e o cumprimento da função 
social da propriedade; a articulação do desenho das políticas públicas, acrescida 
da execução de tais políticas; e a promoção da ampliação da estrutura técnica e 
institucional para o planejamento e a gestão urbana e territorial nos municípios 
e estados.

3  AUMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA PARA PLANEJAR E GERENCIAR  
AS CIDADES

Após a aprovação do EC, em 2001, os municípios avançaram na elaboração 
dos planos diretores como principal instrumento de articulação das políticas 
setoriais urbanas. Os avanços – acompanhados de numerosos investimentos 
federais e de programas voltados para políticas de habitação, saneamento básico, 
regularização fundiária, transporte público e mobilidade urbana que estavam na 
pauta de estruturação do Ministério das Cidades (MCidades) – não ocorreram 
de maneira satisfatória.

A atuação do MCidades, a partir de 2003, no suporte ao planejamento urbano 
dos municípios, buscou estabelecer uma nova cultura de ordenamento das cidades 
no Brasil, com o fortalecimento e o apoio ao trabalho dos gestores municipais  
(Santos Junior e Montandon, 2011). Embora a tarefa de gestão territorial das 
cidades seja atribuição dos municípios, estes demonstram – em grande parte dos 
casos – limitações de ordem técnica, financeira e institucional para execução do 
planejamento do espaço urbano. Para que haja solução dos problemas urbanos, 
em consonância com o que foi exposto no capítulo anterior, é necessário 
organização e cuidados específicos no planejamento territorial das cidades. Nesse 
sentido, é indispensável o apoio dado aos municípios pelas esferas estaduais e 
federal de governo.

Com o objetivo de avançar nessa agenda, a Secretaria Nacional de Acessibilidade 
e Programas Urbanos tem buscado a mobilização e a capacitação de agentes 
públicos municipais e sociais, proporcionando meios e recursos para a efetivação 
de políticas urbanas, em conformidade com o EC. A política de apoio à elaboração 
e à revisão de planos diretores, bem como a implementação dos instrumentos do 
Estatuto da Cidade, conta com recursos do Programa de Planejamento Urbano. 
Sua atuação deu-se no contexto de fortalecimento da capacidade técnica e gerencial 
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dos municípios, nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e 
política habitacional (Santos Junior e Montandon, 2011).

Os desafios de construir capacidades municipais para a gestão do território 
e o acesso à terra urbana estão atrelados à criação de uma agenda permanente de 
fortalecimento do planejamento urbano no Brasil. Uma iniciativa importante, 
nesse sentido, foi a campanha nacional Plano Diretor Participativo: Cidade de 
Todos, engendrada pelo MCidades, juntamente com o Conselho das Cidades, 
entre 2005 e 2006, que buscou estabelecer uma concepção de planejamento 
participativo dos planos diretores – rompendo com a ideia de que o plano diretor é 
um mecanismo de execução meramente técnico –, vistos agora como instrumentos 
que proporcionam uma mudança real do espaço e propiciam a legitimação da 
reforma urbana.

Ainda que os investimentos federais assegurados às políticas de desenvolvimento 
urbano não tenham produzido os efeitos desejados na capacidade técnica municipal 
de gerenciamento das cidades, há avanços institucionais importantes, como é 
o caso do crescimento da presença de órgãos municipais com atribuições de 
desenvolvimento e planejamento urbano e habitacional.

A articulação municipal para as questões habitacionais teve significativos 
incrementos. A taxa de municípios com órgão na área de habitação, a título de 
exemplo, alcançou 71,1% das prefeituras do país, em 2011. Isso demonstra que 
a questão habitacional tem assumido um lugar central em boa parte das políticas 
para a superação do deficit de moradias no país. Cabe observar que essa taxa alcança 
expressivo número de municípios, quando estes se encontram na faixa de 100 mil 
a 500 mil habitantes: 95,6%.

É notável também que os órgãos específicos para a habitação ainda apresentam 
baixa representatividade nas prefeituras brasileiras: 18,8% dos municípios contam 
com esse tipo de serviço urbano, em 2011. Vale observar que, embora o país 
apresente número baixo de munícipios com órgãos de administração indireta na 
área de habitação, em 2008, o valor era correspondente a apenas 11,4%.

Diante dos desafios, no que se refere à capacidade técnica para gerenciar 
as cidades, é importante: aprofundar a discussão acerca do Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano, a fim de garantir o equilíbrio das responsabilidades 
entre os entes federativos no âmbito da política urbana; promover a 
institucionalização da política de desenvolvimento urbano e de seus instrumentos  
(planejamento, fiscalização, regulação, controle social e participação), aumentando-
se as capacidades dos governos locais para a promoção do planejamento urbano 
sustentável e da gestão territorial integrada; promover a participação social e 
assegurar o acesso público à informação, protegendo-se as liberdades fundamentais; 
fomentar a formação de consórcios públicos no âmbito do planejamento urbano-
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metropolitano e da gestão do território entre municípios e destes com os outros 
entes federativos.

4 AVANÇOS E DESAFIOS DA AGENDA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O direito à cidade consiste em um conjunto articulado de direitos de naturezas 
distintas. Entre estes, destaca-se o direito à habitação, um dos pilares da efetivação 
do direito à cidade. O direito à habitação traduz-se, nas políticas públicas, em 
diferentes estratégias para lidar com o deficit ou a inadequação habitacional: a 
produção, a entrega de habitação e a regularização fundiária de assentamentos 
urbanos, que se ancoram em um importante repertório de instrumentos voltados 
para favorecer a atuação dos operadores locais.

Nesse sentido, como parte das estratégias associadas a garantir o direito à 
habitação, cabe refletir, aqui, sobre os avanços e os desafios da agenda de regularização 
fundiária, o que, no Brasil, implica registrar o reconhecimento governamental dessa 
agenda nas diferentes esferas de governo, por meio de importantes avanços no 
campo jurídico-institucional.

Vale, inicialmente, qualificar a situação da irregularidade fundiária urbana –  
que possui diversos níveis e facetas –, como expressão de problema estrutural 
associado ao acesso à terra urbanizada; questão social que afeta, em especial, as 
famílias de maior vulnerabilidade socioeconômica.

Enquanto problema estrutural, as situações de irregularidade refletem o 
processo de ocupação do solo urbano, marcado – em muitos lugares – pela ação 
de grileiros, pela ocupação de terras públicas (áreas que foram sendo ocupadas de 
forma espontânea ou pela mão de agentes que promoviam parcelamentos irregulares 
do solo), por irregularidades em registro e pelo uso não conforme do solo urbano.

A questão reveste-se, também, de caráter estrutural, que se revela sob a forma 
de conflitos na ocupação do solo associados à questão ambiental, que produzindo 
uma oposição ente o ambiental e o social, que encobre, na verdade, a verdadeira 
natureza de processos de ocupação do solo que levam as populações mais vulneráveis 
e sem-teto a ocuparem as áreas de preservação permanentes (APPs) localizadas nas 
áreas urbanas.

Finalmente, a expressão mais cruel da situação de irregularidade fundiária 
tem a ver com o fato de que a privação de uma habitação adequada traz – na 
maioria dos casos – a restrição de acesso à infraestrutura social e urbana e, em casos 
limite, restringe também direitos de cidadania associados à existência de endereço 
formal, socialmente reconhecido, sem o qual não se consegue abrir contas em 
estabelecimentos bancários e comerciais, não se consegue emprego e não se recebe 
uma simples correspondência. De acordo com os dados do Censo Demográfico 
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2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 3,2 milhões de 
pessoas moram de forma irregular em assentamentos informais nas cidades brasileiras; 
números que refletem apenas parte do problema da irregularidade fundiária urbana.  
Especialistas dão conta da existência de até 12 milhões de domicílios irregulares 
urbanos no país. Seja qual for a abordagem utilizada para se ter uma métrica da 
irregularidade fundiária no Brasil, é inegável a centralidade dessa agenda para 
construir cidades inclusivas, promover a inclusão econômico-produtiva das famílias, 
superar conflitos socioambientais e efetivar o direito à cidade.

Se o balanço do problema histórico e estrutural da irregularidade fundiária 
aponta para a importância dessa agenda em suas interfaces com o direito à cidade, 
faz-se necessário reconhecer os avanços político-institucionais experimentados, 
no Brasil, desde a criação do MCidades, em 2003. Notadamente por meio da 
Política Nacional de Regularização Fundiária Urbana (PNRFU), estruturada em 
seus quatro eixos básicos de atuação.

O primeiro eixo da PNRFU tem a ver com a remoção de obstáculos legais, 
à medida que a legislação federal não somente não enfrentava o problema da 
irregularidade fundiária urbana, como também impunha obstáculos àqueles 
que buscavam implementar ações de regularização fundiária no nível local.  
Nesse sentido, associados a esse primeiro eixo, vale elencar aqui alguns marcos legais 
importantes que refletem a construção de um aparato jurídico-institucional, que 
viabiliza, legalmente, a regularização fundiária no país, conforme descrito a seguir.

1) A Lei no 11.481/2007, que traz a demarcação de imóveis públicos e a 
regularização do patrimônio da União.

2) A Lei no 11.977/2009, conhecida como a Lei do programa Minha Casa 
Minha Vida, que, em seu capítulo III, funda a norma geral de regularização 
fundiária de assentamentos urbanos no Brasil, na qual:

• conceitua-se e tipifica-se a regularização fundiária, de interesse social 
e interesse específico; 

• traz-se um elemento integrador das ações de regularização fundiária, 
que é o Projeto de Regularização Fundiária;

• instituem-se os instrumentos de demarcação urbanística e legitimação 
de posse (usucapião extrajudicial); e 

• admite-se a regularização fundiária em área de interesse social e 
nas APPs.

3) A Lei no 12.424/2011, que altera uma série de leis, entre as quais a Lei 
de Registros Públicos. 
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O segundo eixo da PNRFU refere-se ao apoio financeiro – ou seja, a construção 
de um programa federal com recursos para implementação da regularização 
fundiária de assentamentos urbanos por entes públicos e entidades civis organizadas 
(programa Papel Passado), combinado ao apoio técnico. Dessa forma, tem-se o 
objetivo de superar o gargalo da baixa capacidade técnica dos operadores locais da 
regularização fundiária.

O terceiro eixo, por seu turno, remete à ação de articulação político-
institucional, com base na construção e na consolidação de parcerias e arranjos de 
cooperação interinstitucional, dada a pluralidade de instituições e atores envolvidos 
nessa agenda.

E, por fim, o quarto eixo tem a ver com o monitoramento das ações, o que 
é fundamental para um país extenso e diverso como o Brasil, no qual a política 
local é operada por um conjunto heterogêneo e assimétrico de operadores locais.

Segundo balanços feitos pelo MCidades, do montante estimado, em 2003, 
de cerca de 12 milhões de domicílios em situação de irregularidade fundiária 
urbana, ao menos 4,3 milhões de domicílios apresentavam, em 2012, processos 
de regularização iniciados, o que equivale a pouco mais de um terço do universo 
de domicílios urbanos irregulares.

Há de se registrar que, além das ações levadas a cabo pelo governo central, um 
importante papel também é desempenhado por estados e municípios, alavancando 
suas ações e levando adiante processos de regularização fundiária de forma autônoma, 
para o que muito contribuíram o próprio EC, os planos diretores participativos 
elaborados na última década e as iniciativas associadas aos planos locais de habitação 
de interesse social (PLHIS).

Apesar dos avanços e da inserção da agenda da regularização fundiária nas 
políticas públicas das diferentes esferas governamentais, há de se registrar que 
os processos de regularização fundiária são morosos e ainda apresentam baixa 
efetividade. A velocidade de (re)produção de situações de irregularidade supera a 
velocidade da regularização: estima-se que apenas 7% dos processos iniciados se 
traduziram em títulos registrados nas respectivas matrículas.

O balanço da agenda da regularização fundiária no país, a despeito do universo 
da irregularidade e da baixa velocidade da regularização, é bastante positivo. 
Espera-se que os avanços sejam favorecidos por uma mais ampla apropriação dos 
dispositivos legais que favorecem a regularização fundiária, por parte dos vários 
atores e operadores envolvidos com os processos de regularização. Ademais, dada 
a importância das iniciativas locais em um país extenso e diverso como o Brasil – e 
a complexidade dos processos de regularização –, é fundamental que se avance o 
processo de adequação de normas estaduais e municipais associadas a essa agenda, 
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sobretudo para lidar com algumas situações específicas, como as interfaces entre a 
regularização fundiária de interesse social com o licenciamento ambiental e com 
o próprio licenciamento urbanístico.

5  MELHORIA DA GESTÃO DA TERRA, INCLUINDO-SE O TRATAMENTO DO 
ESPRAIAMENTO URBANO (URBAN SPRAWL)

Na raiz da discussão da questão do espraiamento urbano, no Brasil, encontra-se o 
fenômeno do crescimento urbano, no âmbito das suas relações com as concepções 
analíticas e normativas. A questão tem sua origem no Decreto-Lei no 311, de 2 de 
março de 1938 (Brasil, 1938), elaborado no governo do então presidente Getúlio 
Vargas, que estabelece o conceito normativo do que é o espaço urbano – e do que 
são, legalmente, cidades – no Brasil. Assim, a delimitação do perímetro urbano 
passa a ser definida pelas câmaras municipais, e, por meio do plano diretor, as 
prefeituras atuam no processo de ordenamento territorial da cidade.

Com a alteração no EC, em 2012, a incorporação de instrumentos que tratam 
da questão da expansão urbana – quando acompanhados de estudos que alinham 
o comportamento do crescimento físico da cidade com o planejamento estrutural 
da malha urbana – busca controlar o espraiamento por intermédio da análise de 
adequação do território às efetivas problemáticas e orientações reais de ocupação 
do solo, como a viabilização da tentativa de evitar os vazios urbanos, além de tratar 
das questões de deficit de moradia.

Compreende-se que o principal fator de controle do crescimento da cidade 
deva estar alinhado com a ocupação dos espaços vazios no interior dos perímetros 
urbanos, bem como a utilização dos imóveis vagos e/ou abandonados já existentes. 
Outro aspecto importante é o controle de movimentos de especulação imobiliária 
sobre o solo urbano. Como observa Polidoro (2010), a existência de vazios entre 
a área urbanizada e as zonas de expansão promove o uso de infraestruturas que 
permitem conexões entre as áreas já consolidadas pela malha urbana com as zonas 
que sofrem o processo de espraiamento. Dessa forma, criam-se processos de 
valorização e especulação imobiliária, bem como se promove consequentemente 
a segregação socioespacial.

É inevitável não levar em consideração os conflitos fundiários urbanos 
consequentes de situações de falta de moradia adequada e crescimento urbano 
sem planejamento. Estima-se que o número de imóveis vagos e desocupados no 
Brasil sobre o total de domicílios particulares permanentes em áreas urbanas sofreu 
um incremento total de 1,7 milhão, entre 1991 e 2010.

Motiva essa discussão a pauta de movimentos sociais sobre as políticas públicas 
voltadas à moradia nas cidades. Inúmeros movimentos sociais urbanos articulam 
mobilizações nesse sentido, realizando ocupações em imóveis vagos em importantes 
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centros urbanos no Brasil, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 
na região Sudeste do país, e Salvador e Recife, no Nordeste.

Na tentativa de encarar esse problema e buscar soluções pacíficas, a instauração 
da Comissão Interministerial de Mediação de Conflitos Urbanos (CIMCFurb), 
em 2014, avança na intermediação dos conflitos que envolvem famílias de baixa 
renda, bem como grupos sociais em vulnerabilidade com o objetivo de “assegurar o 
direito à moradia digna e adequada, acesso à terra urbana regularizada e a promoção 
dos direitos humanos” (Brasil, 2014).

Em vista das assertivas apontadas aqui, consideram-se, como estratégias para 
a solução dos problemas urbanos no Brasil, os seguintes enfrentamentos: respeitar 
mecanismos que controlem o espraiamento das cidades (sprawl urbano), com 
vistas ao planejamento e à ocupação de áreas vazias no interior dos perímetros 
urbanos; monitorar conflitos fundiários, buscando-se maximizar resultados em 
termos de prevenção de conflitos e violência, por meio de mediação e negociações; 
instituir a Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários 
Urbanos, elaborada de maneira ampla e participativa pelo Conselho das Cidades; 
desenvolver e monitorar projetos específicos de expansão urbana de maneira 
participativa; construir políticas específicas de reabilitação de imóveis associadas 
às políticas habitacionais, de mobilidade e de geração de emprego e renda em 
áreas com infraestrutura e serviços; e desenvolver estratégias e instrumentos de 
ampla participação na concepção e na gestão de projetos urbanos, garantindo-se 
transparência das ações, construindo-se identidades e difundindo-se seus potenciais 
benefícios para distintos territórios das cidades.

6 AUMENTO DA PRODUÇÃO URBANA E PERIURBANA DE ALIMENTOS

A agricultura urbana/periurbana é definida pelo espaço que ocupa, podendo ser 
composta por diferentes modalidades de produção como a agricultura familiar ou 
patronal, conforme a definição do relatório do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária do Brasil (Incra) e da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) (Incra e FAO, 2007), bem como pode ser uma 
atividade associada a hortas comunitárias ou atividades realizadas por escolas e 
associações comunitárias no intuito de promover a educação ambiental.

O reconhecimento normativo sobre a agricultura familiar e, neste caso, sobre 
a agricultura familiar em espaços urbanos é feito com base no Projeto de Lei no 
3.446/2012, que prevê o reconhecimento da agricultura realizada por agricultores 
familiares urbanos, alterando a atual Lei da Agricultura Familiar (Lei no 11.326, de 24 
de julho de 2006) (Brasil, 2006), que apenas reconhece essa categoria nos espaços rurais.

No Brasil, a agricultura familiar foi definida na Lei no 11.326 (Brasil, 2006), 
como aquela praticada em estabelecimento dirigido pela família, que tenha renda 
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predominantemente oriunda deste, cuja área não exceda quatro módulos fiscais – 
assim definidos pelo Incra –, e que utilize mão de obra predominantemente familiar.

A normatização adotada pelo Brasil impede que o agricultor familiar urbano 
tenha acesso a políticas públicas destinadas a essa categoria, que, por intermédio da 
expansão urbana, se torna um cidadão urbano e automaticamente perde o status 
de agricultor familiar pelo caráter normativo. Isso gera uma lacuna que impede 
a valorização dessa categoria analítica, que sofreu com o processo de crescimento 
dos limites da cidade sobre o espaço rural.

Apesar da mudança nos planos diretores, as atividades de caráter rural 
desenvolvidas no imóvel não são substituídas instantaneamente por funções de 
caráter urbano. Por isso, a necessidade de estender as políticas públicas voltadas para 
a agricultura também a esses agricultores urbanos. A existência de lotes produtores 
de alimentos no espaço urbano é consequência da expansão do perímetro urbano 
da cidade sobre áreas rurais abarcando uma população com características ligadas 
à ruralidade. Assim, caso a lei tenha sua aprovação efetivada, as relações cada vez 
mais estreitas entre o campo e a cidade e o rural e o urbano passam a ter um novo 
ator evidente: o agricultor familiar urbano.

De outro modo, ao tentar impor barreiras entre o mundo urbano e o que está 
supostamente fora deste, os marcos legais estabelecidos pelo Brasil – Decreto-Lei 
no 311/1938, normativa 311 (Brasil, 1938) e Lei no 10.257/2001 (Estatuto da 
Cidade) (Brasil, 2001) – impedem, em teoria, a inter-relação de ambos os espaços, 
deixando claro o papel de subordinação exercido pelo rural.

Por fim, diferentemente da compreensão a respeito da agricultura urbana, 
entende-se como agricultura familiar urbana a produção agrícola que passou pela 
transformação da terra rural em terra urbana, por meio do avanço dos perímetros 
urbanos. Contudo, essa forma de agricultura não perde as características do modo 
de produção, tal como seus elementos ligados à ruralidade.

Com esse entendimento, faz-se necessário avançar nos seguintes pontos: 
incentivar a produção de alimentos por intermédio de atitudes que promovam 
atividades de produção de hortas comunitárias, em projetos sociais e atividades 
de educação ambiental na conscientização da importância da agricultura urbana 
para o abastecimento de alimentos das cidades brasileiras; aprovar o projeto 
de lei que garante o acesso ao agricultor familiar urbano a políticas públicas; 
incentivar a produção de alimentos pela agricultura familiar urbana, reforçando-
se a importância desse seguimento social na questão do abastecimento de 
alimentos aos centros urbanos; e repensar os planos diretores sobre a questão 
do avanço dos espaços urbanos sobre áreas rurais sem estudar previamente o 
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impacto que gera às famílias que possuem na produção agrícola sua principal 
fonte de renda.

7 CONEXÕES URBANO-RURAIS

Constantemente, deduz-se pensar o campo, em sua totalidade, apenas como sinônimo 
de rural e a cidade estritamente como materialidade do urbano, restringindo-se 
ambos os espaços à lógica dicotômica sobre os processos de constituição desses 
fenômenos. Entende-se claramente a ideia de cidade, mas a compreensão sobre o 
fenômeno urbano não acontece com a mesma facilidade. Para isso, quando surge 
a ideia de inter-relação, aparece também a dificuldade de direcionar o olhar para a 
análise da abordagem que abrange tanto o rural quanto o urbano e tanto o campo 
quanto a cidade.

A dificuldade em conceituar o rural e o urbano de maneira clara acontece pela 
forma como o campo e a cidade, no caso do Brasil, se constituem. Tanto campo e 
cidade, em suas formas materiais de representação, se configuram por interpretações 
diversas. Cada país designa – por intermédio de critérios predefinidos – a maneira 
como estabelece o entendimento, sobre, por exemplo, a população urbana ou rural. 
Saquet (2006) entende que a cidade e o campo são feitos de edificações/obras, 
enquanto o rural e o urbano são representados pelas relações sociais. Assim, podemos 
entender a diferenciação básica entre esses conceitos e a materialização destes no espaço.

O debate ocorrido nos últimos anos, a respeito da normatização brasileira, 
ganha significado quando da emergência de estudos no âmbito das ciências sociais 
e humanas – sobretudo a partir da década de 1990 –, os quais tomam a direção de 
interpretação não mais no sentido dicotômico. Não existe no Brasil nenhuma sede 
de município, independentemente do seu tamanho populacional, segundo definições 
do IBGE, classificada como rural. É evidente que a população urbana é crescente 
nas últimas décadas, e esse fato está ligado a uma indiscutível tendência mundial; 
no entanto, observa-se a existência, no caso do Brasil, de algumas situações curiosas. 
“O caso extremo está no Rio Grande do Sul, onde a sede do município de União 
da Serra é uma “cidade” na qual o Censo Demográfico de 2000 só encontrou 18 
habitantes” (Veiga, 2003, p. 32).

Lidar com essas conexões é um desafio, visto que uma das dificuldades em 
realizar a distinção nas delimitações entre o rural e o urbano; em especial no caso 
do Brasil, é justamente a normatização que o país utiliza como metodologia para 
definir a contagem da população urbana e rural. Beaujeu-Garnier (1997) explica 
que, no Brasil, os distritos-sedes ou as sedes municipais são os espaços em que 
a população residente é considerada urbana; ainda declaram como urbanos os 
residentes em lugares com certa característica administrativa, como as sedes distritais.
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Assim, a definição legal e a diferenciação dos espaços urbano e rural no Brasil 
baseiam-se nesses critérios, muito embora existam contraposições defendidas por 
estudiosos como Veiga (2003), que afirma que o Brasil é menos urbano do que se calcula 
criticando a forma atual de definição feita pelo Decreto-Lei no 311/1938 (Brasil, 1938).

Abramovay (2002) salienta que o critério populacional – destacando o caso 
de alguns países, como a França, a Argentina e o México – é usado para definir 
a população rural, e o número utilizado para tal definição é inferior a 2,5 mil 
habitantes. Esse autor também ressalta que esse critério é o menos inadequado 
para evitar assimilar como urbana determinada população rural. Assim, caso fosse 
adotado no Brasil, evitaria reconhecer determinados municípios com características 
urbanas, particularmente na contagem dos seus habitantes, os quais não possuem 
identificação com o fenômeno da urbanização stricto senso. Ou seja, “A adoção do 
limite de 20 mil habitantes – parâmetro frequente em organizações internacionais 
e proposta pelo sociólogo Henri Mendras (1995) – ampliaria de 22% para 33% 
a população rural brasileira” (Abramovay, 2002, p. 23).

Entende-se que, diante da aproximação dos termos rural e urbano, essas 
classificações ganham sentido secundário para as análises em que as inter-relações 
são necessárias. Porém, ao mesmo tempo, é importante destacar que existe uma 
definição formal para ambos os termos e que, em muitos casos, sobretudo no Brasil, 
tal perspectiva pode ser interpretada de forma errônea para o reconhecimento do 
que é rural ou urbano, a partir da definição de cidade e campo utilizada no país.

Um fator importante a ser observado, em especial no caso do Brasil, é que 
o avanço dos perímetros urbanos possibilita a constituição de uma área com 
características e funções relacionadas ao modo de vida rural em meio à definição de 
um espaço urbano. Os limites entre o campo e a cidade muitas vezes confundem-
se; a cidade, em seu processo de expansão, adentra o que antes se entendia por 
campo, dedicado a atividades prioritariamente de caráter agrícola.

Além de não existir um consenso entre os estudiosos a respeito do que é 
ou pode ser considerado um espaço urbano ou rural, o fato é que cada vez mais 
acontece uma proximidade entre as duas categorias de análise. Assim, esse espaço 
se constitui pela presença de elementos ligados à ruralidade e por características 
urbanas que assume após o avanço do perímetro urbano – a função híbrida que 
engloba aspectos múltiplos na configuração da sua espacialidade. Aspectos de 
ordem econômica, social, cultural, entre outros.

Portanto, os seguintes aspectos devem ser levados em consideração na reflexão 
sobre a Nova Agenda Urbana (NAU) e seus desafios: promover debates mais 
aprofundados sobre a discussão da superação da dicotomia rural/urbana adotada 
pelo Estado brasileiro; repensar uma definição sobre os espaços rural e urbano, 
em adequação à realidade geográfica e territorial do país; entender a superação das 
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atuais definições sobre o tratamento dos espaços urbanos e rurais; e dialogar com a 
definição de espaços híbridos, quando compostos por elementos com características 
rurais e urbanas.
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CAPÍTULO 5

FINANÇAS MUNICIPAIS, SISTEMA FISCAL LOCAL E ESTRATÉGIAS 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO URBANO

Rodrigo Curi1 

1 INTRODUÇÃO

O processo de desenvolvimento econômico urbano brasileiro, quando analisado a 
partir do salto de modernização econômica do país em 1950, se traduziu por uma 
acelerada urbanização, por uma variação na estrutura produtiva e por desigualdades 
sociais ligadas ao meio de vida nas cidades.

O desenvolvimento econômico não se limita exclusivamente ao crescimento 
econômico. O crescimento do produto interno bruto (PIB) é uma condição 
fundamental para que se coloquem em prática políticas de desenvolvimento.  
No entanto, não é suficiente para que a renda seja alocada de forma a gerar um melhor 
padrão de vida para toda a população de uma região. Sendo assim, a discussão entre 
os países e o debate entre os diversos grupos que compõem a sociedade brasileira 
sobre como encaminhar políticas voltadas ao desenvolvimento é fundamental para 
sua efetividade, a partir da ideia de que o desenvolvimento verdadeiro só existe 
quando a população, em seu conjunto, é beneficiada (Furtado, 2002).

Ao se refletir sobre o tema do desenvolvimento econômico urbano, é necessário 
considerar a dificuldade de financiamento dos municípios, a estrutura tributária 
brasileira e a vulnerabilidade da arrecadação e repartição dos recursos destinados 
aos municípios. Além disso, entende-se que o desenvolvimento econômico nacional 
parte de um projeto de nação que envolve o conjunto da população em seus 
diversos setores. A economia urbana é parte desse projeto, e, para maior efetividade 
das estratégias de desenvolvimento urbano, é preciso que estas se alinhem com o 
planejamento e com as políticas de desenvolvimento em nível nacional, de modo 
a minimizar contradições e conflitos e alavancar a trajetória rumo aos objetivos de 
desenvolvimento brasileiro. A contextualização das estratégias de desenvolvimento 
urbano com as políticas nacionais de desenvolvimento representa, então, uma 
questão fundamental para o futuro das cidades.

1. Graduado em ciências econômicas pela Universidade de Brasília (UnB) e doutorando em ciências econômicas pela 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente é assistente de pesquisa nível III no Ipea e professor 
adjunto de relações internacionais no Centro Universitário de Brasília (UniCeub). E-mail: <rodrigo.curi@ipea.gov.br>.
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Nesse contexto, o desenvolvimento econômico local (DEL) é uma estratégia 
em que os diversos setores de um determinado território se unem por intermédio de 
parcerias e acordos, de modo a aproveitar os recursos e as vantagens desse território 
para a promoção de melhor qualidade de vida da população que nele habita.  
No âmbito dessa estratégia, está a integração do DEL com o desenvolvimento 
urbano nacional e deste com a política nacional de desenvolvimento.

Toda a reflexão sobre o tema aponta para propostas de criação de empregos e 
meio de vida adequados no meio urbano, enfatizando-se o setor informal da economia, 
que abarca, em sua maioria, uma população de maior vulnerabilidade social.

2  INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA URBANA NA POLÍTICA NACIONAL  
DE DESENVOLVIMENTO

A partir da segunda metade da década de 2000, observa-se no Brasil uma maior 
atenção para as políticas de desenvolvimento regional. O marco institucional dessa 
posição foi a elaboração, pelo Ministério da Integração Nacional (MI), em 2003, da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), instituída pelo Decreto 
no 6.047, de 22 de fevereiro de 2007.

Segundo Silva (2015), essa política contrasta com a posição nacional da 
década de 1990 e a primeira metade da década de 2000, em que o planejamento 
econômico se dava em âmbito nacional, com a construção dos planos plurianuais 
(PPAs). Esse período foi marcado por um aumento das desigualdades regionais, 
com a extinção da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) 
e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ambas em 
2001, e a criação, por meio dos PPAs de 1996 a 1999 e de 2000 a 2003, dos eixos 
nacionais de integração e desenvolvimento (Enids). 2

Por sua vez, a PNDR tem como objetivo a sistematização do planejamento 
regional, ao integrar as instituições públicas nas escalas federal, estadual e municipal, 
além das empresas privadas e da sociedade civil. No que tange ao desenvolvimento 
econômico urbano, a PNDR buscou retirar o foco macrorregional do planejamento 
regional – que toma como premissa a homogeneidade das regiões – para tratar 
do planejamento a partir das particularidades de cada região, principalmente a 
partir de suas relações político-econômicas.3 Além disso, criou e apoiou os arranjos 
produtivos locais como meio de desenvolvimento das regiões.

2. Nesse âmbito, seguiu da PNDR a recriação da Sudam – LC no 124, de 3 de janeiro de 2007 – e da Sudene – no 125, 
de 3 de janeiro de 2007 – e a institucionalização da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) 
– LC no 129, de 8 de janeiro de 2009. 
3. Esse ponto se alinha com as recomendações da ONU presentes nos Issue papers para a Conferência Habitat III, no 
que tange ao desenvolvimento econômico local. 
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Ao analisar a evolução do PIB por microrregião da PNDR, a taxa de crescimento 
anual das microrregiões de alta renda, entre 1999 e 2006, foi de 3%, e entre 2006 e 
2012, a taxa aumentou para 5%, enquanto as de baixa renda mostraram uma taxa de 
5% e 6%, respectivamente. Para os dois períodos em questão, as regiões consideradas 
dinâmicas pela PNDR mostraram um crescimento anual de 8% e 7%, respectivamente, 
enquanto as regiões consideradas estagnadas mostraram um crescimento anual menor, 
de 5% e 6%, respectivamente. Esse fato demonstra a necessidade de dinamização 
econômica e atenção a regiões estagnadas economicamente.

Silva (2015) destaca que, apesar dos avanços, a PNDR também mostrou limitações 
teóricas, técnicas e políticas, fato que levou à sua revisão a partir de 2012. Dentre as 
limitações, destaca-se a fraca associação entre o planejamento regional e urbano; a ausência 
de prioridade do desenvolvimento regional em comparação a políticas de âmbito nacional 
(como o Programa Bolsa Família – PBF e o Programa de Aceleração do Crescimento 
– PAC); e a dificuldade de municípios e estados em financiar as políticas voltadas ao 
seu desenvolvimento, no âmbito da descentralização de competências (Orair, 2016).

No que tange à dificuldade no financiamento do desenvolvimento municipal, 
Orair (2016) denota que as finanças municipais possuem características pró-cíclicas, 
ou seja, variam conforme o movimento cíclico da economia, fato que compromete 
o planejamento do desenvolvimento pelos governos locais. Ademais, a estrutura de 
gastos dos municípios é pouco flexível e, uma vez que a maior parte de seus recursos 
provém de transferências dos governos estaduais e da União – fato que carrega uma 
discricionariedade no montante financeiro transferido –, observam-se desigualdades 
significativas da capacidade financeira de cada município. Esse fato desfavorece o 
desenvolvimento econômico urbano, uma vez que, em 2013, 13% dos municípios 
apresentavam uma capacidade de autofinanciamento abaixo de R$ 100 mil.

Dado o apresentado, faz-se necessário considerar, para o desenvolvimento da 
economia urbana, um melhor entendimento das particularidades políticas, culturais, 
econômicas e espaciais de cada região, sendo consideradas no programa nacional de 
desenvolvimento; e, para além dos benefícios econômicos regionais de programas 
nacionais de desenvolvimento, construir uma maior capacidade financeira para 
os municípios, de acordo com suas necessidades de desenvolvimento, de modo a 
combater as desigualdades observadas entre eles.

3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL

O processo de urbanização de um país, em termos sociais e econômicos, promove 
diversas possibilidades de redução da pobreza e da desigualdade e de melhor qualidade 
de vida da população como um todo. No entanto, essas oportunidades dependem 
de um papel ativo do planejamento público e do desenvolvimento de instituições 
que possam guiar a urbanização para um projeto de desenvolvimento nacional.
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Um exemplo negativo desse fato está no processo de urbanização brasileiro 
ocorrido entre as décadas de 1950 e 1980. Em meio a altos níveis de urbanização, 
com mais de 35 milhões de brasileiros migrando do meio rural para o urbano,4 
não houve planejamento para aproveitar as oportunidades, e esse processo foi, 
então, acompanhado de aumento das desigualdades sociais,5 marcadamente nos 
espaços urbanos. Assim, o dinamismo econômico sem a coordenação pública não 
se traduziu necessariamente em desenvolvimento econômico.

Um ponto estratégico no planejamento urbano está no aproveitamento das 
oportunidades e dos recursos de determinado local para a promoção do bem-estar 
de seus habitantes. O desenvolvimento econômico local representa uma estratégia 
de instrumentos adaptados para as necessidades e as oportunidades locais, em que 
há uma transferência de competências das políticas nacionais para as autoridades 
locais (ONU, 2015a).

4 EMPREGO E MEIOS DE VIDA DECENTES

O emprego pode ser considerado o alicerce da inserção social dos indivíduos na 
sociedade brasileira e uma das bases da desigualdade social no país (Quadros,  
Gimenez e Antunes, 2013). A progressiva trajetória para a universalidade do emprego 
de qualidade no país é um ponto central para uma estratégia de desenvolvimento 
urbano, dado que a taxa de PIB urbano está acima de 70% em todas as macrorregiões 
brasileiras e a grande maioria da população economicamente ativa (PEA) nacional 
se encontra nas cidades.6

A criação de emprego representa, portanto, um tema central para as estratégias 
de desenvolvimento econômico urbano, uma vez que está diretamente ligada aos 
meios de vida da população. Diante das extremas desigualdades que caracterizam 
o Brasil, uma estratégia de crescimento e desenvolvimento econômico inclusivo 
deve levar em consideração a coordenação da evolução do meio urbano, com a 
criação de empregos decentes.

Além disso, é relevante ressaltar que, por ser um aspecto central do 
desenvolvimento econômico, a criação de empregos está interligada com diversos 
fatores referentes ao meio urbano, como a infraestrutura urbana, a oferta de serviços 
públicos, os investimentos públicos e privados etc. A maior geração de empregos 
de qualidade favorece até a arrecadação do governo e sua maior capacidade de 
gastos sociais e investimentos públicos, em um movimento cíclico de melhora na 
qualidade de vida da população (ONU, 2015b).

4. Ver Oliveira (1998). 
5. Por exemplo, o índice de Gini passou de 0,535, em 1960, para 0,589, em 1979 (Ipea, 2012). 
6. Em 2011, a PEA urbana era de 53,51% da população, enquanto a rural era de 9,53% (Ipea, 2016, tabela A.2). Para 
a taxa de PIB urbano, ver indicador 90.
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Um conceito que pode servir de referência para orientação das políticas 
públicas é o “trabalho decente”, que, segundo a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), é definido como o trabalho produtivo e de qualidade, que respeita 
os direitos do trabalhador, fortalece a abolição efetiva do trabalho infantil, permite 
a liberdade sindical e o direito de negociação coletiva, elimina qualquer tipo de 
discriminação, fortalece a extensão da proteção social e promove o diálogo social.7

Para a criação de empregos decentes no meio urbano, é preciso levar em 
consideração as características particulares de cada território no plano nacional de 
desenvolvimento – fato que se relaciona com o desenvolvimento econômico local. 
Isso para evitar que se criem bolsões de geração de empregos de maior qualidade, 
ligados geralmente a grandes regiões industriais, enquanto outros territórios possuem 
uma estrutura ocupacional precária.

Nesse sentido, as estratégias para geração de trabalho decente estão intimamente 
ligadas ao papel do Estado, não somente no sentido de regulação do mercado de trabalho, 
mas também no investimento público. A maior disponibilidade de infraestrutura 
urbana permite, além da geração de empregos (inclusive no próprio desenvolvimento 
em infraestrutura),8 maior qualidade de vida para a população, em geral, e para os 
trabalhadores, ao diminuir, por exemplo, o tempo da trajetória da casa ao trabalho.

Além disso, uma infraestrutura urbana desenvolvida estimula e facilita o 
investimento privado, criando oportunidades de emprego para a população. 
Destaca-se a importância das pequenas e médias empresas do setor privado para o 
estímulo ao desenvolvimento econômico local e à criação de empregos. Observou-
se, no Brasil, a partir da Lei Complementar (LC) no 128, de 19 de dezembro de 
2008, uma formalização das atividades econômicas de pequeno porte, por meio da 
criação do microempreendedor individual (MEI). Esse fato favoreceu a melhoria 
das condições de emprego nas cidades, uma vez que aproximadamente 50% dos 
indivíduos que se tornaram MEI estavam desempregados (Ipea, 2016).

Uma das discussões centradas na ideia de um Estado ativo na regulação em 
busca de maior qualidade do emprego está no aumento da formalização do mercado 
de trabalho. A formalização do emprego tem aumentado progressivamente no Brasil, 
principalmente entre 2004 e 2013, momento de maior crescimento econômico e 
de melhorias no quadro de emprego e renda do país. Entre 1996 e 2013, a taxa de 
pessoas no mercado formal aumentou de 55% para 69%, o que representa um maior 

7. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/1E8maB>. No que tange ao marco institucional da promoção do trabalho 
decente no Brasil, destaca-se a criação, em 2006, da Agenda Nacional de Trabalho Decente, que resultou no Plano 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente, em 2010, na realização da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho 
Decente, em 2012, e no lançamento do Sistema de Indicadores Municipais de Trabalho Decente, em 2014 (Ipea, 2016).
8. Em 2010, 7,4% de todos os ocupados estavam na construção civil, setor em que o Estado possui frequentemente 
papel relevante no planejamento e nos investimentos. 
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número de empregados com acesso à proteção social do Estado, além de beneficiar as 
finanças governamentais e, consequentemente, um maior gasto público em serviços.9

O planejamento para melhoria dos meios de vida e de emprego deve prestar 
atenção especial aos jovens e às mulheres, grupos de maior vulnerabilidade social 
e com maiores possibilidades de entrar no desemprego e na informalidade.  
Em 2013, 16,2% dos jovens entre 15 e 18 anos e 18% dos jovens entre 19 e 29 anos 
se encontravam no emprego informal. Uma situação mais alarmante se encontra 
na taxa de jovens sem estudo ou ocupação, que, em 2013, representava 11% dos 
jovens entre 15 e 18 anos e 17% dos jovens entre 19 e 29 anos.10

Ainda se observam situações de fragilidade das mulheres no mercado de 
trabalho. Em 2013, aproximadamente 43% das mulheres acima de 10 anos 
trabalhavam no mercado informal.11 Em termos de desigualdade de rendimentos, 
em 2013, o rendimento médio do homem no mercado formal de trabalho era 23% 
maior que o da mulher, e no mercado informal, essa diferença passa para 37%.  
Na definição de trabalho decente, está o combate ao trabalho infantil e a qualquer tipo de 
discriminação, fato que reforça a necessidade de uma atenção das políticas públicas para 
os jovens e as mulheres, de modo a diminuir as desigualdades sociais presentes no país.

4.1 O setor informal

O setor informal, segundo relatório das Nações Unidas, é aquele constituído por 
unidades de produção informais ou empresas do setor informal. As empresas informais 
são aquelas sem personalidade jurídica, que não estão registradas sob as formas 
específicas da legislação nacional. Os trabalhadores informais, por sua vez, são aqueles 
que não estão registrados legalmente em seu posto de atividade e que não possuem 
acesso à proteção social e aos benefícios do emprego. As unidades produtivas e os 
trabalhadores informais, bem como as atividades que exercem, compõem a economia 
informal, que presta papel relevante na economia como um todo12 (ONU, 2015c).

O nível de informalidade médio da população ocupada no Brasil, em 2015, 
foi de aproximadamente 44%, taxa que, desde 2013, aumenta progressivamente.13  
No geral, esse grupo populacional se encontra no setor informal, devido às dificuldades 
de entrada no mercado de trabalho formal e às condições precárias de urbanização, 
tendo essa como única opção para um meio de subsistência pessoal e familiar.

Além disso, as condições de atividade no setor informal são caracterizadas 
como precárias e inseguras. São longas horas de trabalho, alta rotatividade e despejos 

9. Ver Ipea (2016, tabela A.52). 
10. Ver Ipea (2016, tabelas A.9 e A.10).
11. Ver Indicador 26 (Ipea, 2016). 
12. Na América Latina, entre 16% e 34% do valor adicionado bruto total da economia corresponde ao setor informal 
(ONU, 2015c). 
13. Ver Ipea e Brasil (2016). 
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frequentes. Os trabalhadores não possuem proteção social, e a informalidade dificulta 
o acesso aos direitos fundamentais, tornando-os mais suscetíveis à ocorrência do 
trabalho forçado e da discriminação. Como visto, é frequente um número maior de 
mulheres do que de homens no setor informal. Também há uma alta incidência de 
jovens, que estão mais vulneráveis à competição do mercado de trabalho. Além das 
condições precárias da informalidade, sua alta incidência dificulta o planejamento 
urbano e desfavorece a capacidade do Estado nos gastos sociais.

Desse modo, o planejamento econômico das cidades que vise ao desenvolvimento 
não pode simplesmente excluir os que se encontram na informalidade.  
De fato, a posição das Nações Unidas para a Conferência Habitat III no que tange 
ao setor informal está centrada na necessidade de criar melhores condições e relações 
de trabalho para aqueles que se encontram nesse setor, ao mesmo tempo que visa 
promover uma ponte para a formalidade.

Dentre as recomendações para atingir esse objetivo, indica-se: a coleta e a análise 
de dados sobre as particularidades da informalidade em cada setor; o desenvolvimento 
de instrumentos diversificados, coordenados entre si e adaptados para características 
específicas dos diferentes grupos sociais que compõem o setor; a desburocratização e 
a simplificação de determinações legais e procedimentais, a fim de incentivar e apoiar 
a abertura dos pequenos empreendimentos; o estímulo aos trabalhadores informais 
para exercerem o seu direito de aderir a organizações; a busca de soluções, por meio 
de parcerias entre o governo local, os trabalhadores informais e as empresas privadas, 
de modo a promover a melhor qualidade de vida para essa população, respeitando as 
características culturais e produtivas de cada território (ONU, 2015c).
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CAPÍTULO 6

RESILIÊNCIA E ECOLOGIA URBANA
Letícia Klug1

1 INTRODUÇÃO

A Nova Agenda Urbana (NAU) aprovada em Quito, no Equador, na Conferência 
Habitat III, para os próximos vinte anos, apresenta compromissos que direcionam os 
governos para um desenvolvimento urbano resiliente e ambientalmente sustentável. 
Consideradas as questões demográficas e os esforços para mitigação e adaptação 
às mudanças do clima e definidas as premissas para o uso dos recursos e dos 
ecossistemas, a forma como as cidades são planejadas, financiadas, desenvolvidas, 
construídas, governadas e administradas tem impacto direto sobre questões de 
sustentabilidade e resiliência muito além de seus limites urbanos. O policy paper 
8 (Urban ecology and resilience) e os issue papers 15 (Urban resilience), 16 (Urban 
ecosystems and resource management) e 17 (Cities and climate change and disaster risk 
management) tratam dos compromissos e das ações que precisam ser adotados pelos 
governos para que haja incorporação no processo de planejamento dessas questões.

O texto final do policy paper 8 reforçou os principais temas da agenda urbano-
ambiental e apresentou a vinculação da Nova Agenda Urbana com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas 
(ONU), demonstrando que sete objetivos ou vinte metas, mais especificamente, 
se relacionam com ela. Evidentemente, o ODS 11 – tornar as cidades inclusivas, 
seguras, resilientes e sustentáveis – é o que traduz melhor essa integração. 

Em um esforço para avaliar o Relatório preliminar brasileiro para o Habitat III, 
a Universidade Federal da Bahia (UFBA) sistematizou críticas e sugestões a partir 
da oficina Relatório Preliminar Brasileiro para o Habitat III e publicou nos Anais 
urbBA volume 2. O Grupo de Trabalho Meio Ambiente e Urbanização, formado na 
oficina, criticou a ausência de temas relevantes não contemplados no documento: a 
proteção de mananciais, a permeabilidade do solo, os parques urbanos, os espaços 
públicos e a arborização urbana. Esses temas são importantes tanto do ponto de 
vista de pensar o uso do solo e a apropriação da cidade como um ganho ambiental 
(espaços públicos, parques) quanto da preocupação com desastres hidrológicos.

1. Arquiteta e urbanista. Mestre em planejamento urbano e regional. Doutoranda em ciência política na Universidade 
de Brasília (UnB). Especialista em políticas públicas e gestão governamental. E-mail: <leticia.klug@ipea.gov.br>.
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No documento Comentários da República Federativa do Brasil sobre os policy 
papers do Habitat III, ao tratar do policy paper relacionado ao tema ambiental, o 
Brasil, enquanto Estado-membro da ONU, reforçou a preocupação presente nas 
discussões feitas pela UFBA ao indicar que deveriam receber mais atenção temas 
como remanescentes de florestas, arborização, áreas urbanas verdes e corredores 
ecológicos. O documento também destacou a omissão nos policy papers do conceito 
de segurança hídrica, que apenas foi citado em um curto trecho.

Pensando a questão hídrica sob o aspecto do recurso, o issue paper 16 trouxe 
a importância de se tratar a pegada de água das cidades, que corresponde a diversas 
vezes o seu tamanho físico. Estudo de McDonald et al.2 (2014 apud ONU, 2015) 
indica que, apesar das áreas urbanas ocuparem menos de 2% da superfície terrestre, 
a área montante de suas fontes de água ocupa 41% dessa superfície. Aponta que 
as cidades movem 504 bilhões de litros de água por uma distância de 27 mil 
quilômetros a cada dia e que as cem maiores cidades do mundo ocupam menos 
de 1% da área terrestre do planeta, mas suas bacias hidrográficas ocupam mais 
de 12%. Diante desses dados e do cenário de forte crise hídrica pela qual passa 
o país, o tema torna-se cada vez mais relevante ao ultrapassar apenas a histórica 
questão da seca no semiárido brasileiro. A questão do abastecimento de água e da 
gestão dos recursos será tratada em maior profundidade no capítulo 7: Serviços 
urbanos e tecnologia.

2 RESILIÊNCIA URBANA

O relatório do encontro Rumo à Conferência Habitat III, promovido pelo Ministério 
das Cidades (MCidades), em março de 2016, em São Paulo, alerta para o risco de 
“resiliência” ser a nova “sustentabilidade”, necessitando, portanto, de definição e 
delimitação conceitual clara para possibilitar efetividade de ação.

No documento Comentários da República Federativa do Brasil sobre os policy 
papers do Habitat III, o Brasil reforçou a necessidade de um conceito coeso e comum 
de resiliência. Com base no Conselho do Ártico, citado no V Relatório de avaliação 
do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas (IPCC, 2014), define-se 
resiliência como “a capacidade dos sistemas social, econômico e ambiental de lidar 
com um evento, tendência ou distúrbio perigoso, respondendo ou se reorganizando 
de modo a manter sua função essencial, identidade e estrutura, mantendo, ao 
mesmo tempo, a capacidade de adaptação, aprendizagem e transformação”.

 O documento reforçou que os policy papers deveriam ter tratado do  
investimento na resiliência econômica, social, de saúde, cultural e educacional das 

2. Mcdonald, R. et al. Water on an urban planet: urbanization and the reach of urban water infrastructure. Global 
Environmental Challenge, n. 27, p. 96-105, 2014.
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pessoas, comunidades, países e meio ambiente, inclusive por meio de tecnologias 
e pesquisas.

A extensão do tema à dimensão socioeconômica também foi destacada no 
relatório do encontro Rumo à Conferência Habitat III ao reconhecer a diversidade 
econômica como um componente da resiliência, já que a instabilidade econômica 
é um multiplicador do risco.

Segundo Saccaro Júnior e Coelho (2016), dados sobre desastres naturais  
passados, bem como avaliações de riscos e projeções a respeito da mudança climática 
podem ser úteis para aumentar a resiliência urbana, mas não são suficientes se as 
capacidades para suportar choques e aproveitar oportunidades não forem ativa-
das. Segundo os autores, o caso do terremoto no Haiti é emblemático por ser um 
território que vinha sendo estudado pela grande probabilidade de acontecer um 
terremoto, de acordo com indicadores geológicos. No entanto, a baixa capacidade 
técnica e financeira para preparar o país para o desastre iminente estava relacionada 
a um território onde os padrões construtivos eram muito baixos, notadamente em 
favelas localizadas em morros e áreas de várzea (Harmon,32 2010 apud Saccaro 
Júnior e Coelho, 2016).

De acordo com Saccaro Júnior e Coelho (2016), a busca por resiliência urbana 
é, dentro do paradigma do desenvolvimento sustentável, um dos grandes desafios 
do século. Gerar resiliência faz parte do esforço para garantir um desenvolvimento 
sustentável que altere os atuais padrões de produção e consumo. Nesse sentido, 
as cidades têm um papel fundamental, pois é nelas que ocorre a maior parte do 
consumo e da produção industrial. As cidades são o centro do desenvolvimento 
econômico mundial e já há diversas ferramentas e metodologias disponíveis para 
ajudá-las a avaliar vulnerabilidades e testar a resiliência a choques e estresses.

Para os autores, integrar governança urbana, leis, instituições, crescimento 
econômico, planejamento, recursos, educação e capacidades técnicas é uma atitude 
imprescindível para que as cidades se desenvolvam de forma sustentável, respeitando 
os limites ambientais e tecnológicos e aumentando o bem-estar humano. 

A discussão sobre o conceito de resiliência e sua aplicabilidade e quais políticas 
públicas levam à construção de cidades resilientes ainda é cacofônica. O que a Nova 
Agenda Urbana traz é a afirmação de que a redução do grau de vulnerabilidade das 
cidades – redução do número de assentamentos informais, em especial, aqueles 
em áreas de risco – e a construção de cidades mais resilientes tem como condição 
necessária a construção de cidades socialmente inclusivas.

3. Harmon, K. Haiti earthquake disaster little surprise to some seismologists. Scientific American, n. 13, jan. 2010. 
Disponível em: <http://goo.gl/Fn3hkZ>.
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3 MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Até meados da década de 2000, a participação das emissões de gases de efeito  
estufa (GEE) do setor de transportes do Brasil destoava fortemente do quadro geral 
observado no mundo. No Brasil, a maior fonte de emissão de GEE estava ligada 
à mudança do uso da terra e das florestas, com destaque para o desmatamento. 
Com a vertiginosa redução de emissões dessa origem, principalmente depois de 
2004, e o aumento das emissões de origem energética – destaque para a queima 
de combustíveis (incluído o transporte) – a situação se alterou. Como resultado, 
há uma “transferência” de parte da responsabilidade do meio rural para o meio 
urbano. As cidades passaram a ter papel estratégico na redução de emissões e na 
adaptação às mudanças climáticas. O gráfico 1 apresenta essa evolução.

GRÁFICO 1 
Emissões brasileiras de gases de efeito estufa (1990-2012) 
(Em milhões de Ton de CO2eq)

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Energia Tratamento 
de resíduos

Processos 
industriais

Agricultura Uso da terra e 
das florestas

Fonte: Brasil (2014, p. 16).

Para perceber com mais clareza a variação percentual, toma-se como exemplo 
os anos de 2005 e 2012 (gráfico 2). Neste recorte, observa-se que a participação da 
energia passou de 16% para 37%, equivalendo-se, pela primeira vez, à agricultura 
e ultrapassando em mais de duas vezes o uso da terra e das florestas. Considerando 
que, em 2012, 46% da emissão de CO2 advinda da energia era do transporte, 
percebe-se o papel do setor nas emissões atuais.
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GRÁFICO 2
Variação da participação nas emissões para cada setor (2005 e 2012)
(Em %)
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Fonte: Brasil (2014, p. 17).

Evidentemente que o olhar setorial não pode ofuscar uma análise totalizadora. 
Klug, Marengo e Luedemann (2016, p. 312) reforçam essa preocupação nas 
explicações sobre o projeto Opções de mitigação em setores-chave da economia 
conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) do Brasil em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma) e o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF – em inglês, 
Global Environment Facility):

otimizando as emissões para o conjunto da economia do país, o projeto pode chegar 
a cenários de emissões mais altas em setores específicos, comparado a estudos setoriais 
anteriores. Isso porque é importante saber a demanda gerada entre setores, como, por 
exemplo, do setor de energia sobre o setor agricultura por conta de eventual necessidade 
de biocombustíveis (e, em resposta, a demanda de energia do setor agricultura).

Klug, Marengo e Luedemann (2016) consideram que não deveriam ser 
discutidas metas de redução de emissão de GEE específicas para cidades na Conferência 
Habitat III, já que esse debate faz parte de um outro espaço de negociação específico 
nas Nações Unidas – a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
de Clima (UNFCCC). Os autores destacam que a novidade da Nova Agenda  
Urbana é o diálogo entre essa agenda e as orientações do Painel Intergovernamental 
sobre Mudança do Clima (IPCC) já nos princípios definidos para as cidades nos 
próximos vinte anos: compacidade, conectividade, inclusão e integração. Para os 
autores, é o planejamento e a boa gestão das cidades que permitirá uma menor 
emissão de gases de efeito estufa.
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A apropriação da agenda ambiental pelos gestores das cidades se torna  
essencial em um momento em que estudos como o de Reis, Silva e Brant (2015),43 
apresentados por Klug, Marengo e Luedemann (2016), demonstram que as cidades 
brasileiras5 não incorporaram ainda as mudanças do clima a sua agenda de polí-
ticas públicas. Segundo Klug, Marengo e Luedemann (2016), a primeira cidade 
brasileira a aprovar legislação sobre mudanças do clima foi Palmas-TO, em 2003, 
tendo São Paulo aprovado sua legislação apenas em 2009. No resumo apresentado 
a seguir, tem-se uma ideia do estado da arte no Brasil.

Sete cidades contam com o inventário de emissões de GEE (Belo Horizonte, Curitiba, 
Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo) realizados entre 2009 e 2014. 
Dessas cidades, apenas Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo possuem 
planos de mitigação. Curitiba, Goiânia e São Paulo possuem planos de adaptação. 
Os planos diretores municipais normalmente não trazem levantamentos e diretrizes 
para as questões climáticas locais. No entanto, algumas cidades já abordaram esse 
tema em seus respectivos planos diretores: Campinas, Curitiba, Florianópolis, Rio 
de Janeiro, Recife e São Paulo (Reis, Silva e Brant, 2015 apud Klug, Marengo e 
Luedemann, 2016, p. 316).

4 REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES

Mudança climática refere-se tecnicamente à análise de alterações nas médias de 
clima, observando especialmente dados de temperatura e precipitação. A gestão de 
risco de desastre busca identificar os riscos associados à ocorrência de fenômenos 
extremos com o objetivo de reduzi-los.

A preocupação com as questões socioeconômicas da resiliência é fundamental, 
pois só há risco de desastre natural se houver vidas humanas envolvidas. Cidades 
mal planejadas, com população morando nas encostas de morros ou nas áreas de 
várzeas de rios ou de proteção permanente, estarão vulneráveis quando da ocorrência 
de eventos extremos. Do ponto de vista ambiental, muitas cidades brasileiras não 
têm segurança hídrica, ficando vários dias sem abastecimento de água potável.  
As cidades necessitam, portanto, se preparar e adaptar às mudanças do clima.  
No caso do Brasil, dentre os cinco grupos da categoria de processos causadores de 
riscos naturais da Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade) – 
geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico e biológico) – pode-se destacar 
a preocupação com movimento de massa e erosão (dentre os geológicos), inundações,  

4. Reis, D. S.; Silva, J. C.; Brant, T. C. Cidades e mudanças climáticas: planejamento urbano e governança local no Brasil. 
In: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento (Enanpur), 16., 2015, 
Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Anpur, 2015.
5. Realizaram-se levantamento e análise das iniciativas de planejamento e gestão dos problemas climáticos urbanos no 
Brasil, concentrando-se nas principais regiões metropolitanas (RMs) brasileiras (Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, 
Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória).
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enxurradas e alagamentos (os três subgrupos do hidrológico), tempestades 
(meteorológico), seca (climatológico) e epidemias (biológico).

O gerenciamento do risco de desastres nas cidades combinado com adaptação 
às mudanças climáticas pode ser enfrentado por meio dos cinco fatores-chave 
indicados no issue paper 17: i) desenho e planejamento urbano; ii) governança; 
iii) economia urbana; iv) participação e inclusão; e v) tecnologia da informação 
e comunicação.

Klug, Marengo e Luedemann (2016) observam que as cidades com maior 
grau de vulnerabilidade encontram-se nos países em desenvolvimento, sendo 
que as maiores cidades do Brasil estão no litoral, vulneráveis a riscos geológicos 
e hidrológicos. O Brasil possui instrumentos de política urbana que, se bem 
implantados, auxiliam na adaptação das cidades e na redução de riscos. Os autores 
destacam a inclusão no Estatuto da Cidade (EC) da obrigatoriedade de elaboração 
de planos diretores para as cidades do cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos e o uso de Zonas Especiais 
de Interesse Social (Zeis), instrumento previsto no EC, como capazes de reduzir 
vulnerabilidades e riscos de desastres e projetar cidades mais resilientes.
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CAPÍTULO 7

SERVIÇOS URBANOS E TECNOLOGIA
Marcos Thadeu Q. Magalhães1

 Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho2

1 INTRODUÇÃO

As cidades são os locais de convergência, nos quais os serviços e as infraestruturas 
tornam-se mais acessíveis ao maior número de pessoas. Partes do elemento de 
sustentação da sociedade, as infraestruturas são essenciais para a sobrevivência 
e o desenvolvimento das pessoas, devendo, portanto, ser tratadas como direitos 
humanos fundamentais.

Nesse sentido, o Policy paper 9 entendeu que, para se ter cidades e 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, faz-se 
necessária a provisão de amplo acesso a serviços e infraestruturas básicos, 
contemplando  acesso a todos, uso eficiente, envolvimento de lideranças locais 
e políticas e financiamento nacionais.

O Conselho das Cidades (ConCidades) e o Ipea publicaram o Relatório 
brasileiro para o Habitat III (Ipea, 2016), que faz um panorama nacional sobre os 
aspectos considerados mais relevantes, do ponto de vista da sociedade brasileira, 
para a construção da Nova Agenda Urbana (NAU). Desde então, alguns outros 
documentos foram produzidos trazendo novos olhares e contribuições para a 
discussão da questão das cidades.

Ao longo deste capítulo, serão sintetizados, sob a perspectiva da realidade 
brasileira, os principais aspectos sobre abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário e drenagem, resíduos sólidos, mobilidade/transporte e 
uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) no âmbito das cidades 
(Cidades Inteligentes). Para cada um desses serviços/infraestruturas, serão 
abordados os fundamentos normativos vigentes, a gestão e sua organização, 
dados e indicadores relevantes, diagnóstico e perspectivas de avanços, como uma 
contribuição adicional aos aspectos já explorados nos relatórios e documentos 
oficiais brasileiros.

1. Professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/UnB) e coordenador no Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG/FAU/UnB). E-mail: <thadillo@gmail.com>.
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do 
Ipea. E-mail: <carlos.carvalho@ipea.gov.br>.

mailto:thadillo@gmail.com


A Nova Agenda Urbana e o Brasil:  
insumos para sua construção e desafios a sua implementação

92 | 

2  GARANTIA DE ACESSO SUSTENTÁVEL À ÁGUA POTÁVEL, AO ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO E À DRENAGEM

O tema da água e do saneamento é matéria tratada, fundamentalmente, na Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988), especialmente, em seus arts. 21 e 22. Adicionalmente, 
versam sobre a matéria a Lei no 11.445/2007 e o Decreto no 7.217/2010, que estabelecem 
a Política Federal de Saneamento Básico; e o Decreto no 8.141/2013 e a Portaria 
Interministerial no 571/2013, que dispõem sobre o Plano Nacional de Saneamento 
Básico (PNSB).

A CF/1988 estabelece como competência exclusiva da União legislar sobre 
a água e como competência comum aos entes federados (União, estados, Distrito 
Federal e municípios) promover programas para a melhoria do saneamento básico.

A Lei no 11.445/2007, por seu turno, faz a previsão legal de que os serviços de 
saneamento básico (incluindo abastecimento de água) podem ter sua organização, 
regulação, fiscalização e prestação delegados. No caso de existência de diversos entes 
com atividades interdependentes, a lei exige a constituição de uma entidade com 
atribuição de fiscalizar e regular esses serviços.

Segundo dados do Atlas Brasil de abastecimento urbano de água, da Agência 
Nacional de Águas (ANA), no que tange ao abastecimento, 66% dos mananciais 
e sistemas são geridos por companhias estaduais, 3% por empresas privadas e 31% 
por serviços municipais. Respectivamente, são responsáveis por 80%, 5% e 15% 
da demanda – dados de 2015 (ANA, 2010).

Segundo o Relatório brasileiro para o Habitat III, os órgãos da administração 
federal que estão envolvidos na questão do abastecimento e saneamento, além da 
ANA, são o Ministério das Cidades – MCidades (por intermédio da Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA), o Ministério da Saúde (MS), o 
Ministério da Integração Nacional – MI (por meio da Secretaria de Nacional de 
Defesa Civil – Sedec), os conselhos nacional de Saúde, dos Recursos Hídricos, do 
Meio Ambiente e das Cidades.

O abastecimento de água potável, em âmbito urbano, tem se tornado 
uma preocupação constante diante do cenário de mudança climática, expansão 
das áreas urbanas e do consumo desregrado. De acordo com o Atlas Brasil de 
abastecimento urbano de água, para 2025, há uma previsão de aumento de 9,27% 
da demanda, tomando por base o ano de 2015 (ANA, 2010). Diante deste quadro 
de crescimento de demanda, ao se observar os dados gerais sobre abastecimento, dos 
8.539 mananciais e sistemas registrados na base de dados, 48% são considerados 
como tendo abastecimento satisfatório, 42% necessitariam ampliação do sistema e 
10% careceriam de novos mananciais. Ou seja, 52% dos mananciais e sistemas de 
abastecimento estão ou em situação crítica ou exigem atenção imediata. O gráfico 
1 ilustra a situação nos estados e no Distrito Federal. 



Serviços Urbanos e Tecnologia  | 93

GRÁFICO 1
Situação dos sistemas de abastecimento urbano de água – Brasil
(Em %)
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Fonte: ANA (2010).

O Relatório brasileiro para o Habitat III destacou alguns dados relevantes sobre 
o abastecimento de água potável no Brasil. Desde 2000, houve um incremento de 
acesso à água canalizada nos domicílios urbanos brasileiros, que passou de 95% para 
97%, em 2013. As regiões Sudeste e Sul são as mais próximas da universalização 
de acesso, ambas com 99% dos domicílios atendidos, e a região Centro-Oeste, 
com 98%. Já as regiões Norte e Nordeste foram as que, no período 2000-2013, 
apresentaram maior incremento, passando de, respectivamente, 79% e 88% (em 
2000), para 92% e 94% (em 2013). Tal incremento indica um efetivo resultado da 
implementação das ações no sentido da universalização do acesso à água potável. O 
mesmo texto também indicou que, apesar dos avanços logrados na universalização 
do acesso, persistem desafios notadamente na disponibilidade, qualidade (incluindo 
segurança), acessibilidade cultural e financeira, dentre outros.

Merece destaque, no âmbito do uso da água, a questão da relação demanda, 
oferta e sustentabilidade do nível de consumo. De acordo com o gráfico 1, grande 
quantidade de municípios precisa de ampliação dos sistemas de abastecimento ou 
de novo manancial para atender à demanda projetada. Os projetos atualmente 
registrados na base da ANA apontam para a necessidade estimada de investimentos 
da ordem de R$ 170 bilhões, dos quais cerca de R$ 140 bilhões em projetos com 
orçamento detalhado informado.

Apesar das informações disponíveis, o Estado ainda tarda em atuar de forma 
tempestiva, especialmente sobre as infraestruturas. O Brasil enfrenta de forma cíclica 
problemas estruturais oriundos justamente da ausência de planejamento articulado 
de longo-prazo. Crises de energia, de aeroportos, crise logística, ambiental, entre 
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outras. A crise de abastecimento de água, uma constante nos estados do Nordeste 
brasileiro, agora se expande sobre áreas antes tidas como bem providas de recursos 
hídricos. Tudo isso como resultado do desperdício de água, da incipiência de 
estratégias e regulamentação que façam avançar o reúso de águas servidas, da 
ocupação desordenada, de expansão sobre áreas de preservação que acabam por 
afetar o comportamento do escoamento das águas nas bacias hidrográficas, bem 
como por captações e sistemas de irrigação ineficientes para abastecimento de 
lavouras. Como exemplos de crises recentes de abastecimento, destacam-se: a 
recente situação de racionamento de água a que o Distrito Federal encontra-se 
submetido, com previsões pouco animadoras para o período de seca de 2017; a 
situação dos principais reservatórios do estado de São Paulo; e mais de trezentos 
municípios no Nordeste em situação de racionamento de água, e mais de oitocentos 
em estado de emergência.3

Sobre o saneamento, o Relatório brasileiro para o Habitat III (Ipea, 2016) 
indicou que o acesso ao esgotamento apresentou incrementos entre 1996 e 2013, 
mas ainda persistem distantes da universalização do acesso, principalmente nas 
regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste com, respectivamente, 63,4%, 62,5% 
e 69,4% da população urbana com acesso ao esgotamento sanitário adequado. 
Especificamente sobre o tratamento de esgoto, entre 2013 e 2014, verifica-se que 
em oito estados brasileiros, o tratamento de esgoto não vem acompanhando o nível 
da captação. A situação mais crítica encontra-se na região Norte, notadamente, no 
Acre (-17%), em Roraima (-50%) e no Amapá (-8%). Já os maiores incrementos 
ocorreram em Alagoas (26%), no Maranhão (9%) e no Mato Grosso (9%).  
As tabelas a seguir ilustram a situação.

TABELA 1 
Evolução da proporção do esgoto tratado em relação ao captado
(Em %)

UF 2013 2014 Variação

AC 67 50 -17

AL 45 71 26

AM 33 25 -8

AP 50 33 -17

BA 72 77 5

CE 87 84 -3

DF 100 100 0

ES 67 60 -7

GO 87 89 2

MA 29 38 9

3. Para mais detalhes, ver em: <https://goo.gl/ZQjoM7>.

(Continua)
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UF 2013 2014 Variação

MG 27 31 4

MS 93 96 2

MT 68 77 9

PA 26 27 1

PB 48 42 -6

PE 60 61 0

PI 59 55 -5

PR 99 99 0

RJ 31 32 1

RN 90 93 4

RO 60 60 0

RR 100 50 -50

RS 49 42 -7

SC 89 88 -1

SE 82 82 0

SP 80 81 1

TO 84 86 2

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

TABELA 2 
Dados de água e esgoto

Fonte: Brasil (2016a).
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

(Continuação)
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As tabelas 1 e 2 reforçam a percepção do mesmo relatório ao destacar baixos 
índices de esgoto tratado quando comparado à água consumida. No caso da tabela 
2, percebe-se que, mesmo para o esgoto captado, o percentual de tratamento ainda 
se encontra muito distante da totalidade (64%, aproximadamente). Num contexto 
de crescente escassez de água potável, é imprescindível a ampliação da captação 
e do tratamento do esgoto, não apenas sob a perspectiva do impacto ambiental e 
sanitário, mas também como forma de auxiliar no abastecimento de água (mesmo 
que não para consumo humano).

Vale destacar que alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) sistematizados pelas Nações Unidas, notadamente o ODS 6, é diretamente 
relacionado ao abastecimento de água e saneamento básico. A seguir, estão listados 
os principais objetivos relacionados ao tema, nos horizontes de 2020 e 2030:

• acesso universal e igualitário a fontes seguras e módicas de água potável;

• melhorar a qualidade da água por meio da redução da poluição, eliminando 
o despejo e minimizando a liberação de materiais nocivos, reduzindo 
pela metade a proporção de esgotos não tratados e incrementando 
significativamente a reciclagem e reúso seguros;

• aumentar a eficiência do uso de água em todos os setores e garantir 
captação e oferta de água limpa para contornar a escassez e reduzir o 
número de pessoas sofrendo com a seca;

• promover a gestão integrada de recursos hídricos em todos os níveis, 
incluindo a colaboração transfronteiriça, quando apropriado;

• proteger e restaurar os ecossistemas relacionados à água, incluindo 
montanhas, florestas, pântanos, rios, lençóis freáticos e lagos;

• ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países 
em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e 
saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no 
uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de 
reúso;

• alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 
todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção 
para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 
vulnerabilidade; e

• apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar 
a gestão da água e do saneamento.
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Preocupações e indicativos diretamente relacionados aos ODS já foram 
evidenciados no Relatório brasileiro para o Habitat III (Ipea, 2016), bem 
como em outros documentos que sistematizam contribuições para a discussão 
da NAU.

Voltando ao tema da oferta, diante dos valores de investimentos necessários, 
do significativo corte do orçamento federal e da perspectiva negativa de uma 
imediata recuperação do nível dos investimentos públicos, os projetos podem 
não se viabilizar. Nesse cenário, estratégias de racionalização do uso e reciclagem e 
reúso de água tornam-se cruciais para evitar e contornar novos cenários de escassez 
e colapso de abastecimento.

 3 RESÍDUOS SÓLIDOS

Além daquele já orientado para questões de saneamento básico visto na seção 
anterior, o ordenamento jurídico brasileiro ganhou uma atualizada e arrojada 
legislação com a promulgação da Lei Federal no 12.305/2010, que instituiu a  
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Partindo de uma situação na qual 
se verifica uma quase que universalização da coleta nos centros urbanos, já há 
mais de década acima da faixa dos 95%, o foco se deu na disposição adequada dos 
resíduos, entendido como prioritariamente o aterro sanitário.

O documento contempla os mais variados tipos de resíduos sólidos, 
circunstâncias setoriais e é enfático na valorização da coleta seletiva, logística 
reversa, reciclagem, redução da produção de resíduos e inclusão social digna 
de catadores de materiais recicláveis. No prazo de um ano, se dispunha de um 
plano com metas para o período 2014-2030. Sem dúvida, a meta síntese era a 
erradicação dos chamados lixões (aterros sem as condições adequadas de gestão, 
frequentemente a disposição direta dos resíduos ao ar livre no terreno) até agosto 
de 2014.

Sobre a coleta de resíduos sólidos, alguns dados podem ser destacados.  
De acordo com o SNIS, no Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos – 2014, 
da SNSA, do MCidades, a cobertura do serviço de coleta regular domiciliar abrange 
98% da população urbana. Segundo o mesmo documento, o deficit nacional está 
distribuído da seguinte forma: 47% na região Nordeste, 24% na Sudeste, 19% 
na Norte e 10% divididos entre a Sul e o Centro-Oeste. Deve-se destacar que os 
dados do SNIS cobriram dois terços dos municípios brasileiros, englobando cerca 
de 86% da população urbana e 83% da população total. As regiões com maior 
extensão territorial sem dados no SNIS foram as Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 
Isso indica a necessidade de expandir a participação dos demais municípios dessas 
regiões no fornecimento de dados confiáveis sobre o tema. O gráfico 2, a seguir, 
ilustra a taxa de cobertura domiciliar por região.
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GRÁFICO 2
Cobertura do serviço de coleta por região
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Fonte: Brasil (2016b). 

Ainda no mesmo relatório, indica-se que, com base nos dados disponíveis 
e validados, a massa coletada foi de cerca de 56 t. Essa quantidade, ponderada 
pela população urbana, equivale a 0,83kg/hab./dia. A taxa de massa coletada per 
capita tem apresentado crescimento no período 2011-2014 para a maior parte 
dos municípios, exceto para aqueles na faixa 5, entre 1 milhão e 3 milhões de 
habitantes, cujo volume tem se mantido razoavelmente estável. Cabe observar 
que, com base nas informações disponíveis, não se pode inferir se esse aumento se 
deve ao incremento na geração de resíduos (comportamento da população) ou à 
ampliação e ao aumento da eficiência dos serviços de coleta.

GRÁFICO 3 
Evolução da massa coletada per capita
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2011 0,82 0,86 0,88 0,94 1,20 0,95
2012 0,83 0,87 0,86 0,94 1,29 1,16
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2014 0,87 0,94 0,91 1,00 1,30 1,30

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Ta
xa

 d
e 

co
le

ta
 p

er
 c

ap
it

a 
(k

g
/h

ab
./d

ia
) 

Faixa Populacional

2011 2012 2013 2014

Fonte: Brasil (2016b).



Serviços Urbanos e Tecnologia  | 99

Se, por um lado, a coleta tem sido ampliada, no que diz respeito à destinação 
dos resíduos sólidos coletados, por outro, há ainda grandes desafios a serem 
vencidos. Os lixões já estavam proibidos implicitamente pela Lei no 9.605/1998, 
que trata dos crimes ambientais. Com esse novo diploma, a proibição ficou explícita 
e o banimento dos lixões, em quatro anos, acabou revelando um prazo avaliado 
por muitos como exíguo, em face das práticas históricas associadas aos lixões.  
A situação quando do vencimento do prazo é a exposta na tabela 3.

No cenário geral do país, apenas 40% dos municípios conseguiram se adequar 
aos ditames legais. Essa situação reveste-se de uma profunda dicotomia regional, 
opondo Sul e Sudeste, onde a adequação é amplamente majoritária, às demais 
regiões onde o quadro é o oposto.

Uma realidade paralela é que a situação é pior nos municípios pequenos, 
lembrando que metade dos municípios brasileiros tem menos de 15 mil habitantes. 
A disposição de resíduos sólidos, diferentemente da coleta, apresenta ganhos de 
escala muito importantes, que esses municípios menores não conseguem auferir, 
implicando custos relativamente muito altos e fora do alcance. Essa disparidade 
se reflete na informação, coletada em diversas fontes, que esses 40% de disposição 
adequada em termos de número de municípios, representam 60% em termos de 
volume de geração. 

TABELA 3 
Situação da disposição final de resíduos no país quando do vencimento do prazo de 
2 de agosto de 2014, quantidade de municípios em cada situação

Unidade da Federação Aterros sanitários Aterros controlados Lixões

     Brasil 2.243 (40,4%) 815 (14,6%) 2.507 (45,0%)

 Região Centro-Oeste 74 (15,9%) 88 (18,9%) 304 (65,2%)

Distrito Federal 0 1 0

Goiás 41 49 156

Mato Grosso 22 11 108

Mato Grosso do Sul 11 27 40

  Região Nordeste 172 (9,6%) 113 (6,3%) 1.509 (84,1%)

Alagoas 2 4 96

Bahia 68 18 331

Ceará 22 12 150

Maranhão 12 11 194

Paraíba 16 21 186

Pernambuco 29 15 141

Piauí 9 7 208

Rio Grande do Norte 12 12 143

(Continua)
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Unidade da Federação Aterros sanitários Aterros controlados Lixões

Sergipe 2 13 60

  Região Norte 36 (8,0%) 50 (11,1%) 363 (80,9%)

Acre 2 3 17

Amazonas 3 7 52

Amapá 2 3 11

Pará 1 14 128

Rondônia 3 6 43

Roraima 1 4 10

Tocantins 24 13 102

  Região Sudeste 1.008 (60,4%) 441 (26,4%) 219 (13,2%)

Espírito Santo 50 16 12

Minas Gerais 292 387 174

Rio de Janeiro 53 20 19

São Paulo 613 18 14

  Região Sul 953 (80,2%) 123 (10,4%) 112 (9,4%)

Paraná 248 91 60

Rio Grande do Sul 428 28 40

Santa Catarina 277 4 12

Elaboração dos autores.
Obs.: Entre parênteses encontram-se as porcentagem nas regiões.

Com o não cumprimento, nem próximo, da meta, o programa entrou num 
impasse que persiste nesses últimos três anos, com um congelamento das ações. 
Entre as causas do presente fracasso do plano pode-se citar: a própria ambição 
da PNRS, que não considerou adequadamente a articulação entre meios e fins; 
a carência progressiva de recursos orçamentários, com a deterioração crescente 
do quadro das finanças federal, estaduais e municipais nos últimos cinco anos; 
o arranjo federativo: o plano foi proposto federalmente, mas a execução fica 
fundamentalmente a cargo dos municípios, que no Brasil são também entes 
federados, e que gozam de ampla autonomia jurídica, com dificuldade de cobrança 
dos resultados. Por outra parte, o avanço dos consórcios municipais para a área, 
pelo qual poderia se ganhar a escala necessária a viabilizar os aterros, esbarrou 
em dificuldades de toda ordem.

Se atentarmos para a evolução do quadro ao longo do tempo, deparamos 
com o exposto na tabela 4.

(Continuação)
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TABELA 4
Evolução do número de municípios, conforme a forma de disposição de resíduos 
sólidos (2000, 2008 e 2014)

Regiões
Aterros sanitários Aterros controlados Lixões

2000 2008 2014 2000 2008 2014 2000 2008 2014

Brasil 931 1723 2243 1231 1310 815 4642 2906 2507

Sul 280 805 953 466 256 123 584 197 112

Sudeste 463 645 1008 475 807 441 1040 317 219

Centro- Oeste 92 71 74 104 86 88 315 349 304

Nordeste 77 157 172 142 116 113 2273 1655 1509

Norte 19 45 36 44 45 50 430 388 363

Fontes: Ipea (2012) e Brasil (2016b).
Elaboração dos autores.

Nota-se que a região Sul avançou fortemente entre 2000 e 2008, fruto da 
ação pulverizada de ministérios públicos estaduais que cobravam das prefeituras o 
disposto na lei de crimes ambientais. Já as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
ficaram, durante os três períodos, relativamente estagnadas, pouco se percebendo 
o esforço da autoridade central com a PNRS. Na região Sudeste, o progressivo 
avanço deve-se, entre 2000 e 2008, ao avanço no estado de São Paulo, nesse quesito 
com características similares às do Sul. No período 2008-2014, o avanço se deu 
no estado de Minas Gerais, de características de transição dentro do país, não só 
para essa infraestrutura. É a dinâmica desses dois estados, de longe os com maior 
número de municípios, que está por trás da progressão continuada.

A prioridade atual é não descartar os avanços legislativos previstos na PNRS 
devido aos problemas que ela sofreu nesse seu início. Algumas áreas têm resultados 
um pouco mais concretos a mostrar, apesar da carência de informações mais 
organizadas, de resto um módulo da política particularmente malsucedido.

Há que se registrar que as organizações de catadores de material reciclável 
se multiplicaram pelo país. Ainda que não configurem a solução do problema na 
escala nacional, contribuem decisivamente para a implantação de coleta seletiva e 
cumprem o objetivo de inclusão social que permeia a iniciativa.

A coleta seletiva entrou na pauta dos prefeitos por todo o país. Ainda incipiente, 
muito restrita, dependendo de um grande apoio de iniciativas de educação ambiental, 
está presente na vida de um número crescente, embora ainda muito restrito, de cidadãos.

A logística reversa teve acordos setoriais assinados, alguns em parceria com 
cooperativas de catadores, e está à espera dos primeiros balanços quantitativos.

Em linhas gerais, o avanço real brasileiro foi pobre nesses últimos vinte anos, 
as cidades brasileiras ainda são, no geral, sujas, o que gera importantes repercussões 
econômicas e de saúde pública.
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Destaque-se que, para além da realidade dos lixões, que são aquelas estruturas 
oficializadas, onde o próprio poder municipal dispõe os resíduos que coleta, 
multiplicam-se pelas cidades brasileiras estruturas menores, terrenos baldios 
de diversos tamanhos, áreas maiores clandestinas, às vezes até esquinas, onde é 
despejada, regularmente, grande quantidade de resíduos. Não há bairro nas grandes 
cidades brasileiras que não disponha de várias dessas instalações informais onde, 
ao longo das décadas, jogam-se os resíduos. São dezenas de milhares de “lixinhos” 
a refletirem a necessidade de um avanço da civilização que ainda não chegou.  
A própria coleta, que aparece como quase que universal na área urbana, apresenta 
problemas de cobertura efetiva e qualidade importantes.

4 MELHORIA DO ACESSO A ENERGIAS DOMÉSTICAS LIMPAS

A Lei no 8.989, de 14 de fevereiro de 1995, e a Lei no 9.074, de 19 de maio do 
mesmo ano, alteraram a estrutura organizacional do setor elétrico, privatizando 
empresas na intenção de atrair capitais privados para o financiamento e a expansão 
do setor. Em 1996, o Decreto no 2.003 passou a regular a atuação dos chamados 
produtores independentes e autoprodutores. Ao mesmo tempo, a Lei no 9.427 criou 
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela regulamentação 
e fiscalização da produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia 
elétrica no Brasil.

Além dessa arquitetura institucional, após 1997, foi instituído o Mercado 
Atacadista de Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 
reestruturada a Eletrobras e suas subsidiárias e, mais tarde, criado o Conselho  
Nacional de Política Energética (CNPE), o Comitê Coordenador do Planejamento 
da Expansão dos Sistemas Elétricos (CCPE) e a Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE).

A Resolução Normativa Aneel no 482/2012 passou a admitir que o consumidor 
brasileiro gerasse sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis, além 
de poder fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. 
Após muitas críticas sobre a eficácia e a burocracia associada à Resolução no 482, 
a Aneel publicou a Resolução Normativa no 687/2015, revisando a Resolução 
Normativa no 482/2012 (Aneel, 2012), na tentativa de reduzir os custos e o tempo 
para a conexão, compatibilizar o sistema de compensação de energia elétrica 
com as condições gerais de fornecimento (Resolução Normativa no 414/2010 
– Aneel, 2010), aumentar o público-alvo e melhorar as informações na fatura. 
Os efeitos dessa resolução passaram a fazer efeito em março de 2016, portanto, 
ainda é muito cedo para medir sua verdadeira eficácia, mas há méritos que precisam 
ser destacados:
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• abrange conjuntos de geração de até 5MW;

• possibilita a geração distribuída para condomínios, permitindo que seja 
repartida entre os condôminos em percentuais especificados por eles 
próprios;

• possibilita o estabelecimento de consórcios;

• simplifica os procedimentos para autorização junto à Aneel; e

• possibilita que se utilize o excesso de geração como crédito para abatimento 
em unidade consumidora de mesmo titular (exemplo, a energia gerada 
numa casa de veraneio pode ser utilizada como abatimento de fatura na 
residência urbana do titular, desde que na mesma região).

O Relatório brasileiro para o Habitat III  (Ipea, 2016) indicou uma 
situação peculiar do Brasil em relação aos demais países do mundo: cerca de 
70% da matriz energética nacional provém de fontes consideradas renováveis.  
Cabe lembrar, contudo, que a expansão da capacidade de geração, 
notadamente pelas usinas hidrelétricas, têm implicado impactos ambientais 
e sociais consideráveis, relacionados às áreas inundadas pela instalação dessas 
infraestruturas. Ainda segundo o mesmo relatório, em 2013, 99,94% dos 
moradores em domicílios urbanos possuíam acesso à energia elétrica. E, quando 
considerado o consumo de energia pelos domicílios brasileiros, cerca de 24% 
desse consumo deve-se ao uso de chuveiros elétricos.

Voltando para o tema da geração, o número de unidades de mini e 
microgeração distribuída ainda é pequeno, com cerca de 4 mil registros, segundo 
dados da Aneel. Um aspecto relevante a ser vencido é o custo elevado dos 
equipamentos e das instalações de geração. Segundo levantamento feito em 
reportagem publicada na Folha de S.Paulo, em março de 2015, o custo de 
equipamentos para geração equivalente a 200 kW/h, naquele momento, era 
entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, portanto, ainda proibitivo.

Assim, alguns desafios podem ser colocados para a expansão das iniciativas 
de acesso e aproveitamento de alternativas de energia renováveis nos domicílios 
urbanos: barateamento dos equipamentos de geração, que pode ser alcançado 
por investimentos em pesquisa, aumento da oferta e redução de impostos; 
financiamento ou subsídios para a adoção dessas soluções, especialmente em 
domicílios de renda mais baixa; e possibilidade de obter retorno pecuniário 
sobre a energia gerada e não apenas créditos.
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5 MELHORIA DO ACESSO A MEIOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SUSTENTÁVEIS

A atividade de transporte, dada a sua essencialidade, aparece como um direito 
social no texto constitucional – art. 6o, cuja redação foi alterada pela Emenda 
Constitucional (EC) no 90/2015. Recorre também nos arts. 7o (como direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais), 21 (das competências da União), 22 (competência 
privativa da União sobre a legislação de trânsito e transporte), 30 (como competência 
dos municípios), 155 (sob a competência dos estados e do Distrito Federal no 
estabelecimento de impostos), entre outros.

O art. 30 da CF/1988 estabeleceu a competência municipal sobre os 
sistemas de transporte coletivo, cabendo à União o estabelecimento das diretrizes 
gerais do serviço (art. 21 inciso XX). Os estados possuem a competência sobre o 
transporte intermunicipal, sendo que podem instituir por lei complementar regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões a fim de planejar e explorar 
serviços de interesse comuns entre os municípios participantes, em destaque o 
transporte intermunicipal de característica urbana (transporte metropolitano). 

A esses marcos legais se junta a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
também conhecida por Código Nacional de Trânsito. Essa mesma lei, em seu 
art. 24, indica a responsabilidade dos municípios sobre o trânsito e o transporte 
urbano. A Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, criou as Agências Reguladoras de 
Transporte Terrestres (ANTT), de Transporte Aquaviário (Antaq), o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte (Conit). Apesar de terem maior atuação em 
âmbito internacional, regional e interestadual, acabam por atuar sobre o chamado 
transporte semiurbano, que tem forte relevância em âmbito local.

Sobre a infraestrutura de transportes, a Lei no 12.379, de 6 de janeiro de 
2011, que revogou a Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, versa sobre o 
Sistema Nacional de Viação (SNV), que engloba, também, as infraestruturas sob 
jurisdição dos estados e municípios.

A criação do Ministério das Cidades, em 2003, reservou, entre 
outras competências, aquelas relativas ao trânsito e ao transporte urbano, 

antes de titularidade do Ministério da Justiça e do Ministério dos Transportes. 
Com isso, houve um rearranjo dos atores institucionais que atuavam sobre o 
transporte urbano e, considerando a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001  
(Estatuto da Cidade), um passo coerente na articulação das políticas urbanas com 
o planejamento de transportes.

Outras leis relevantes para a questão do acesso à cidade são as leis  
nos 10.048/2000 e 10.098/2000, que tratam da melhoria das condições de 
acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção; e as leis nos 10.880, 
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de 9 de junho de 2004, e 11.947, de 16 de junho de 2004, que instituíram e 
ampliaram o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate). Esse 
programa visa ao acesso e à permanência, nos estabelecimentos escolares da rede 
pública, dos alunos da educação infantil, fundamental e ensino médio, residentes 
em áreas rurais.

A Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, é o principal marco legal para a 
abordagem do transporte no âmbito urbano. Em suas disposições iniciais, trata de 
vincular explicitamente a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) à Política 
de Desenvolvimento Urbano, sob os preceitos do Estatuto da Cidade. Além dessa 
vinculação, a lei trouxe importantes contribuições, como a definição do Sistema 
Nacional de Mobilidade Urbana, a indicação das infraestruturas de mobilidade 
urbana, os princípios, as diretrizes e os objetivos fundamentais da PNMU; esta lei 
versa também sobre aspectos de regulação dos serviços, dos direitos dos usuários, 
atribuições dos entes federativos, planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade 
urbana. Cabe destacar também que, por efeito da lei, todos os municípios com mais 
de 20 mil habitantes ficaram obrigados a desenvolver seus planos de mobilidade 
urbana integrados e compatíveis com os planos diretores ou neles inseridos.

Tendo em vista essa base legal aqui compilada, percebe-se que a questão 
dos transportes urbanos (ou da mobilidade urbana) é de titularidade de diversos 
órgãos da administração pública, em todos os âmbitos federativos, implicando um 
complexo sistema de planejamento e gestão.

O Sistema Nacional de Trânsito (SNT), por exemplo, abrange órgãos de 
todos os entes federativos, a saber: o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 
o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), os departamentos e conselhos 
de trânsito (Detrans, Cetrans e Contrandife), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
o Dnit, a Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), órgãos municipais, 
Polícia Militar e DERs.

Além dos órgãos do SNT, estão também envolvidos os ministérios das Cidades, 
dos Transportes, a ANTT, a Antaq, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 
agências estaduais, sindicatos de transportadores, cooperativas, associações de 
usuários, entre outras entidades. Ou seja, para se abordar os aspectos relacionados aos 
transportes, parte-se já de uma complexa rede de atores, cuja completa articulação 
ainda carece de desenvolvimento.

No que diz respeito ao perfil do sistema de transporte urbano, o Brasil viveu, 
nos últimos 25 anos, um crescimento vertiginoso da frota de veículos automotores, 
com impactos fortes sobre as condições de mobilidade da população. O aumento 
do transporte motorizado, principalmente o individual, propicia o aumento 
das externalidades negativas, como acidentes, poluição e congestionamentos. 
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Atualmente, são cerca de 45 mil mortes por ano e mais de 150 mil feridos graves 
no trânsito brasileiro.

Ao mesmo tempo em que a frota de veículos privados subiu muito, a demanda 
por transporte público caiu, fruto das políticas públicas de estímulo ao transporte 
individual e políticas que encareceram a tarifa do transporte público urbano em 
termos reais. Apesar disso, nos últimos quatro anos, observou-se uma desaceleração 
do crescimento da frota de veículos automotores nas grandes cidades, resultado da 
crise econômica vivida pelo país, o que melhora alguns indicadores de mobilidade 
conjunturais, mas acaba escondendo a necessidade de mudanças estruturais no 
sistema de mobilidade dos grandes centros urbanos.

Os gráficos 4, 5 e 6, a seguir, trazem alguns números que informam sobre a 
frota de veículos automotores e sobre as mortes nos acidentes de trânsito no país.

GRÁFICO 4
Venda de veículos automotores e mortes nos acidentes de trânsito – Brasil (1998-2013)
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GRÁFICO 5 
Evolução do incremento da frota de veículos em quatorze capitais brasileiras
(Em %)
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GRÁFICO 6
Aumento da frota de automóveis, motos e utilitários, para quatorze capitais, em relação 
ao ano anterior (2009-2014)
(Em %)

Fonte: Denatran. 
Elaboração dos autores.
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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A partir dos dados dos gráficos 5 e 6, percebe-se que a velocidade de crescimento 
da frota tem diminuído de forma constante no período 2009-2014, com exceção 
de São Paulo, que apresentou uma inversão em 2014. Fatores diversos podem ter 
determinado essa tendência, como estagnação dos centros urbanos pelos automóveis, 
mudanças de hábitos induzidos por políticas de transporte, expansão de serviços 
de transporte coletivo, retração de crédito e impactos de desempenho econômico. 

A produção de um sistema de transporte sustentável é ainda um dos grandes 
desafios para as cidades. Sob o mote da Copa do Mundo e das Olimpíadas, 
impulsionou-se uma série de projetos de transporte urbano, comumente referida 
por PAC da Mobilidade. Os projetos abrangem construção e ampliação de 
corredores metroviários/ferroviários e rodoviários de alta capacidade, expansão 
da rede cicloviária, criação de sistemas de monotrilho, VLT, centros de controle e 
monitoramento, entre outras soluções. A base de projetos do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) indica a existência de 329 empreendimentos voltados para a 
mobilidade urbana. Desses 329, apenas dezesseis são indicados como em operação 
e um como concluído. A mesma base indica que 84 encontram-se em obras.

Apesar do avanço na promoção de modos não motorizados, a exemplo das 
bicicletas e do transporte público coletivo, ainda persistem restrições nos sistemas, 
quando considerado o conceito de acessibilidade universal: as instalações e os 
veículos ainda são restritivos para idosos, pessoas com alguma deficiência (motora, 
sensorial ou cognitiva) e crianças mais novas (que determinam o comportamento 
de viagem de toda a família).

Persiste, também, a dificuldade de integração dos diferentes serviços e das 
alternativas de transporte, bem como alternativas e estratégias de financiamento dos 
projetos, cuja fonte ainda é fortemente dependente de recursos públicos, mesmo 
em setores com potencial de exploração e desenvolvimento por entes privados. 
Apesar dos marcos legais que abriram espaço para a colaboração público-privado, 
as experiências bem-sucedidas ainda são escassas.

Mesmo com os evidentes avanços na forma de abordar e pensar o transporte 
urbano (e a mobilidade urbana) de forma mais sustentável, desafios significativos 
persistem. Entre eles, podemos destacar: 

• ampliação efetiva do uso do transporte não motorizado articulado com 
o transporte coletivo; 

• inclusão do espaço de circulação das edificações (corredores, halls, portas, 
rampas, escadas, elevadores) como parte do sistema de mobilidade urbana, 
integrando-se, assim, efetivamente as leis no 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, e no 13.146, de 6 de julho de 2015. Ou seja, compreender que 
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o próprio projeto das edificações, públicas e privadas, afeta a mobilidade 
das pessoas e cargas;

• melhoria dos quadros técnicos, em todos os níveis, sobre concepção, 
planejamento, operação e gestão de sistemas e serviços de transporte;

• diversificação de serviços, com novas formas de organização e oferta de 
serviços baseados em tecnologia da informação e dados móveis (a exemplo 
da polêmica situação do Uber, Cabify e assemelhados);

• efetiva integração das operações logísticas de carga urbana e mitigação 
de seus impactos negativos;

• aprimoramento da qualidade de gestão dos operadores de transporte 
coletivo, aumentando a eficiência, comunicação e qualidade do serviço;

• garantia da modicidade tarifária, de forma a não restringir a mobilidade das 
pessoas e cargas pela inacessibilidade financeira aos serviços disponíveis;

• políticas de redução dos acidentes de trânsito, focalizando educação, 
legislação, fiscalização e infraestrutura viária adequada;

• desenvolvimento de estratégias de financiamento dos serviços de 
transporte e infraestruturas por meio de retornos fiscais decorrentes da 
dinamização das atividades, valorização e negócios imobiliários, políticas 
compensatórias das externalidades geradas pelo transporte motorizado 
individual, dentre outros; e

• implementação de políticas mais efetivas de priorização do espaço urbano 
para transporte público coletivo e o transporte não motorizado (pedestres 
e ciclistas) em detrimento do transporte individual motorizado.

6 CIDADES INTELIGENTES

O tema das cidades inteligentes surge como uma novidade para a realidade brasileira 
e, diante dos desafios colocados por questões tão fundamentais como o saneamento 
básico e a garantia do direito à cidade, parece merecer pouca prioridade neste 
momento. Sem estabelecer uma oposição entre as infraestruturas urbanas e os 
recursos tecnológicos, a reflexão aqui proposta é a de que o tema pode lançar luz 
e trazer novas ideias sobre a problemática urbana no Brasil.

Em termos simples, a ideia de cidades inteligentes (smart cities), é fundada na 
conexão via tecnologias de informação e comunicação e no seu uso para melhorar 
a vida nas cidades. Também aborda ganhos possíveis na utilização das tecnologias 
para melhor gerir as cidades e seus serviços.
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Para ser viável, é necessário que os habitantes da cidade tenham acesso 
a alguma TIC. Diante disso, emerge a questão: será que a população urbana 
brasileira teria acesso a condições mínimas de usufruto dos recursos que uma 
cidade conectada pode vir a oferecer?

Em primeiro lugar, é necessário reconhecer o avanço no acesso às tecnologias 
de comunicação e informação por grande parcela da população urbana. Segundo 
dados da Anatel (tabela 5), em abril de 2016, existiam cerca de 256 milhões de 
acessos móveis, dos quais quase 184 milhões eram acessos à banda larga móvel. 
Tais dados sugerem uma relação muito próxima ou superior a um acesso de serviço 
móvel pessoal (SMP) por habitante.

TABELA 5
Evolução do serviço móvel pessoal (dados)

UF e tipo
Número de acessos 

2015-2001
Número de acessos

 2015-2007
Número de acessos  

2015-2012
Número de acessos 

2016-2004

AC 912.442 941.643 805.497 806.233

Banda estreita móvel 324.156 278.131 207.933 198.339

Banda larga móvel 588.286 663.512 597.564 607.894

AL 4.188.841 4.176.732 3.739.032 3.680.785

Banda estreita móvel 2.073.494 1.700.896 1.341.169 1.224.653

Banda larga móvel 2.115.347 2.475.836 2.397.863 2.456.132

AM 4.167.710 4.261.229 3.709.617 3.611.673

Banda estreita móvel 1.492.592 1.326.196 993.960 913.054

Banda larga móvel 2.675.118 2.935.033 2.715.657 2.698.619

AP 928.702 930.377 803.412 791.801

Banda estreita móvel 375.318 304.411 222.801 212.210

Banda larga móvel 553.384 625.966 580.611 579.591

BA 18.849.876 18.690.241 16.636.911 16.755.934

Banda estreita móvel 8.678.335 7.136.017 5.358.425 5.097.075

Banda larga móvel 10.171.541 11.554.224 11.278.486 11.658.859

CE 11.901.601 11.658.799 10.818.561 10.690.688

Banda estreita móvel 5.760.849 4.635.967 3.721.221 3.489.226

Banda larga móvel 6.140.752 7.022.832 7.097.340 7.201.462

DF 6.277.998 6.294.970 5.615.044 5.595.641

Banda estreita móvel 2.280.157 1.762.138 1.216.037 1.195.626

Banda larga móvel 3.997.841 4.532.832 4.399.007 4.400.015

ES 4.417.825 4.434.395 3.911.738 3.942.538

Banda estreita móvel 1.841.472 1.546.884 1.126.647 1.072.513

Banda larga móvel 2.576.353 2.887.511 2.785.091 2.870.025

GO 9.615.574 9.584.139 8.533.639 8.592.615

Banda estreita móvel 3.635.161 3.134.209 2.457.590 2.211.238

Banda larga móvel 5.980.413 6.449.930 6.076.049 6.381.377

MA 6.643.366 6.647.215 6.058.136 6.067.122

Banda estreita móvel 3.342.638 2.699.740 2.083.987 1.963.256

Banda larga móvel 3.300.728 3.947.475 3.974.149 4.103.866
(Continua)
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UF e tipo
Número de acessos 

2015-2001
Número de acessos

 2015-2007
Número de acessos  

2015-2012
Número de acessos 

2016-2004

MG 26.853.649 26753048 24709659 24.460.384

Banda estreita móvel 12.380.269 10.249.271 7.982.450 7.370.585

Banda larga móvel 14.473.380 16.503.777 16.727.209 17.089.799

MS 3.834.020 3.839.815 3.359.730 3.369.207

Banda estreita móvel 1.552.708 1.353.876 1.008.177 948.667

Banda larga móvel 2.281.312 2485939 2351553 2.420.540

MT 4.717.736 4.716.624 4.160.649 4.169.940

Banda estreita móvel 1.947.342 1.625.577 1.174.592 1.097.599

Banda larga móvel 2.770.394 3.091.047 2.986.057 3.072.341

PA 9.311.323 9.287.249 8.290.703 8.119.954

Banda estreita móvel 4.430.107 3.574.271 2.666.187 2.479.905

Banda larga móvel 4.881.216 5.712.978 5.624.516 5.640.049

PB 5.176.951 5.151.909 4.711.760 4.618.516

Banda estreita móvel 2.571.632 2.075.420 1.664.478 1.546.182

Banda larga móvel 2.605.319 3.076.489 3.047.282 3.072.334

PE 13.090.572 12.964.903 11.859.347 11.688.564

Banda estreita móvel 6.479.267 4.935.175 3.884.042 3.632.955

Banda larga móvel 6.611.305 8.029.728 7.975.305 8.055.609

PI 4.219.925 4.235.813 3.924.416 3.879.308

Banda estreita móvel 1.993.688 1.694.392 1.386.277 1.297.148

Banda larga móvel 2.226.237 2.541.421 2.538.139 2.582.160

PR 15.368.266 15.316.080 14.252.894 14.271.517

Banda estreita móvel 7.103.215 6.196.788 5.017.429 4.675.340

Banda larga móvel 8.265.051 9.119.292 9.235.465 9.596.177

RJ 24.765.553 24.960.309 23.068.226 22.939.849

Banda estreita móvel 7.642.237 6.102.040 4.578.226 4.184.245

Banda larga móvel 17.123.316 18.858.269 18.490.000 18.755.604

RN 4.691.054 4.656.088 4.280.595 4.160.800

Banda estreita móvel 2.267.908 1.782.924 1.402.898 1.288.017

Banda larga móvel 2.423.146 2.873.164 2.877.697 2.872.783

RO 2.462.203 2.429.408 2.133.397 2.160.482

Banda estreita móvel 989.057 781.720 554.100 527.590

Banda larga móvel 1.473.146 1.647.688 1.579.297 1.632.892

RR 509.398 521.698 480.103 488.350

Banda estreita móvel 176.116 149.445 113.322 109.890

Banda larga móvel 333.282 372.253 366.781 378.460

RS 16.567.703 16.355.063 14.774.824 14.825.595

Banda estreita móvel 7.404.723 6.306.856 4.952.442 4.718.701

Banda larga móvel 9.162.980 10.048.207 9.822.382 10.106.894

SC 9.131.006 9.145.056 8.505.712 8.513.879

Banda estreita móvel 3.855.696 3.241.963 2.492.851 2.292.299

Banda larga móvel 5.275.310 5.903.093 6.012.861 6.221.580

SE 2.686.502 2.672.754 2.269.886 2.295.725

Banda estreita móvel 1.016.926 788.413 562.381 548.284

Banda larga móvel 1.669.576 1.884.341 1.707.505 1.747.441

(Continuação)

(Continua)
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UF e tipo
Número de acessos 

2015-2001
Número de acessos

 2015-2007
Número de acessos  

2015-2012
Número de acessos 

2016-2004

SP 68.400.378 68.820.487 64.559.901 64.048.586

Banda estreita móvel 26.145.886 22.482.404 18.551.931 17.565.114

Banda larga móvel 42.254.492 46.338.083 46.007.970 46.483.472

TO 2.030.227 2.023.807 1.840.885 1.883.409

Banda estreita móvel 999.100 782.019 606.955 572.313

Banda larga móvel 1.031.127 1.241.788 1.233.930 1.311.096

Total 281.720.401 281.469.851 257.814.274 256.429.095

Fonte: Anatel.

Isso significa que uma ampla parcela da população tem hoje acesso a serviços 
de dados e que, ao mesmo tempo, estão gerando dados que podem ser utilizados 
para o planejamento da cidade, dos serviços e da infraestrutura.

Segundo a pesquisa TIC Domicílios, em 2014, 98% dos domicílios brasileiros 
possuíam acesso a alguma TIC. Entre os recursos, 92% possuíam telefone celular, 
28% computador de mesa e 29% computadores portáteis. Diante desses números, 
especialmente dos acessos móveis, percebe-se que a base para desenvolvimento da 
ideia de smart city está lançada.

Para citar um exemplo, segundo dados retirados do Facebook,4 existem cerca 
de 70 milhões de perfis de usuários brasileiros, sendo o Brasil o terceiro país em 
maior número de usuários da rede social, atrás apenas dos Estados Unidos e da 
Índia. Desses 70 milhões, 47 milhões acessam a rede via smartphone.5

Existem hoje, no Brasil, alguns exemplos de iniciativas que, apesar de 
difusas, exemplificam como o intercâmbio de informações através de TICs 
pode auxiliar as pessoas na sua relação com a cidade. O primeiro exemplo é 
o site <www.ondefuiroubado.com.br>. Nele, as pessoas que foram vítimas de 
roubo, furto ou mesmo sequestro podem indicar o local e as circunstâncias do 
ocorrido. Tal experiência de mapeamento colaborativo pode auxiliar os demais 
habitantes das cidades, e mesmo os órgãos de segurança pública, a identificar 
locais de risco. Outro exemplo é o Fruit MAP,6 uma base colaborativa de árvores 
frutíferas e sua localização. Essa iniciativa teve destaque em Brasília, onde os 
moradores começaram a alimentar o cadastro das árvores existentes e suas espécies, 
compartilhando a informação e permitindo que as pessoas desenvolvessem um 
novo olhar sobre o espaço urbano. Um último exemplo é o aplicativo Caesb 
Mobile, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, no qual, 
além do atendimento online, os moradores podem relatar e indicar vazamentos 

4. Disponível em: <https://goo.gl/gAxLkK>.
5. Disponível em: <https://goo.gl/98v53q> 
6. Disponível em: <https://goo.gl/DPhGUW>. 

(Continuação)

http://www.ondefuiroubado.com.br
http://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/
http://www.statista.com/statistics/380566/number-of-mobile-facebook-users-in-brazil/
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na rede e outros problemas. Trata-se, portanto, de um exemplo de como o uso 
das TICs podem melhorar a gestão de serviços públicos no âmbito das cidades.7 
Existem muitas outras experiências em desenvolvimento no Brasil e no mundo 
que corroboram a importância e a viabilidade do conceito de Cidades Inteligentes, 
no contexto nacional. Isso sem falar em outros aplicativos, como Uber, Cabify, 
99Taxi, Waze, Leve-me, Moovit, entre outros.

Há também bases de informação geográfica disponíveis e de grande valia para 
auxiliar em estudos urbanos: OSM – OpenStreetMap, GoogleMaps, GoogleEarth, 
Streetview, entre outras. E, a cada momento, mais e mais dados são tornados 
disponíveis na internet. Destaque deve ser dado ao Portal Brasileiro de Dados 
Abertos do Governo Federal (http://dados.gov.br/) e ao e-SIC (https://esic.cgu.
gov.br/sistema/site/index.html), motivado pela Lei de Acesso à Informação (no 
12.527, 18 de novembro de 2011).

Recentemente, alguns fatos importantes surgiram na agenda política e 
podem afetar sobremaneira o contexto do acesso aos serviços de TIC. São 
exemplos: a limitação de tráfego de dados para a internet fixa, a taxação de 
serviços de streaming, a localização como restrição de acesso a serviços, entre 
outros temas.

Apesar dos potenciais, há desafios para a ampliação e efetivação de experiências 
e de uma cidade verdadeiramente conectada em contexto brasileiro:

• melhoria da estabilidade de conexão de dados, redução de custos e 
incremento de velocidade;

• capacitação de profissionais para a manipulação e interpretação de grandes 
conjuntos de dados (Big Data, IoT – Internet of Things);

• disponibilidade de dados como requisito para a produção de informações 
úteis aos habitantes da cidade e aos órgãos públicos e empresas privadas;

• informação sobre formas de preservação de sigilo, privacidade e segurança 
da informação de forma acessível e compreensível, de forma a conscientizar 
os cidadãos sobre os riscos e as melhores práticas na salvaguarda de suas 
informações pessoais; e

• barateamento de artefatos mais sofisticados de comunicação e informação, 
facilitando o acesso aos diferentes serviços.

7. Outros exemplos de mapeamento colaborativo podem ser consultados em: <https://goo.gl/Gy7uq5>.

http://dados.gov.br/
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.html
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.html
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CAPÍTULO 8

POLÍTICAS DE HABITAÇÃO
Bárbara Oliveira Marguti1

1 INTRODUÇÃO

O atual cenário das condições habitacionais no Brasil apresenta-se como um ainda 
não superado problema social e econômico, com grande impacto na configuração 
urbana, seja pela demanda por infraestrutura urbana, gerada a partir das novas 
oportunidades habitacionais promovidas pelo poder público e privado, seja pelas 
pressões fundiária e ambiental, decorrentes das formas alternativas adotadas pela 
população de baixa renda para a produção da moradia.

A trajetória da política habitacional brasileira é marcada por décadas de 
acúmulo de um passivo na provisão de moradia para a população de baixa renda – 
cenário esse que pode ser periodizado até meados da década de 1960 –, somadas a 
soluções habitacionais que, apesar de inicialmente objetivarem o atendimento das 
necessidades das classes mais baixas, tiveram, ao longo de seu percurso, mudanças 
que acabaram desviando o atendimento para classes de renda média. Este é o 
caso da política levada a cabo pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), que, 
criado em 1964, tinha como clientela prioritária famílias de renda mensal entre 1 
e 3 salários mínimos (SMs), contudo fatores exógenos à política social do banco 
forçaram a reformulação da política habitacional, reduzindo substancialmente os 
investimentos para essas famílias (Azevedo, 1988).

A estrutura criada no período foi responsável pela construção de cerca de 4 
milhões de moradias por meio da utilização de recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e das cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE). Observou-se que, com o tempo, a atuação 
do BNH limitou-se às tarefas normativas e de supervisão, cada vez mais tomado 
por modos de ação empresariais em conflito com os objetivos sociais iniciais na 
provisão de moradia e saneamento (Azevedo, 1988).

Outra característica da produção habitacional promovida pelo BNH está na 
localização dos empreendimentos, em geral implementados nas periferias das grandes 
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Ippur da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) e pesquisadora na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, 
Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea/Brasília. E-mail: <barbara.marguti@ipea.gov.br>.
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cidades, distantes da infraestrutura urbana implantada, reforçando a desigualdade 
social por meio da exclusão territorial e do cerceamento do direito à cidade, padrão 
que, do ponto de vista de alguns estudos que serão aqui apresentados, vem em 
alguma medida sendo reproduzido nas soluções habitacionais mais recentes.

Após a extinção do BNH, os desafios se agravaram. É também nesse período 
que ocorre o maior crescimento das grandes cidades brasileiras fora dos marcos 
da cidade legal (Maricato, 2009), quando a ausência de uma oferta significativa 
de moradia subsidiada levou o trabalhador urbano a comprar ou ocupar terrenos 
irregulares, na periferia distante, em áreas de risco ou de proteção ambiental, gerando 
as diversas situações de irregularidade fundiária que foram abordadas neste relatório.

No contexto da redemocratização do país, movimentos sociais por moradia, 
universidades, sindicatos e entidades profissionais se reorganizaram e retomaram 
o tema da reforma urbana, dando origem à Emenda Popular da Reforma Urbana, 
apresentada e aceita no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, instalada 
em 1986, resultando na inserção dos artigos 182 e 183 na Constituição Federal 
de 1988 (CF/1988). Tais artigos dispõem sobre a política urbana trazendo “um 
princípio básico para a equidade urbana e a justa distribuição dos ônus e benefícios 
do processo de urbanização: o princípio da função social da cidade e da propriedade” 
(Santos Junior e Montandon, 2011, p. 13).

Ainda que alguns programas tenham sido criados, a primeira metade da década 
de 1990 foi marcada pela falta de uma estratégia nacional para o enfrentamento da 
questão habitacional, lacuna que passou a ser preenchida de forma descentralizada 
e fragmentada por estados e municípios empenhados em minimizar a enorme 
dívida social e urbana.

Naquele momento, foi posta em prática uma grande diversidade de 
experiências alternativas,2 de iniciativa de gestões municipais, como a urbanização 
de assentamentos precários e a construção de moradias por meio de mutirão e 
autogestão, porém pouco articuladas entre si, dada a ausência de uma política 
habitacional de âmbito nacional. A partir de 1995, a intervenção do Estado 
na política habitacional passa a contar com objetivos e estratégias claramente 
delimitados, com pressupostos, diretrizes e princípios. Para tanto, foi criada 
a Secretaria de Política Urbana (Sepurb), vinculada ao atual Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dando início à elaboração da política 

2. Como exemplos dessas iniciativas podem ser mencionados o programa Favela Bairro, implementado pela cidade do 
Rio de Janeiro a partir de 1993; o Programa de Urbanização de Favelas de Belo Horizonte, que tem início em 1979; a 
urbanização de “vilas” em Porto Alegre; e o desenvolvimento de instrumentos jurídicos para a regularização fundiária, 
realizado por Recife, Santos, Diadema e outros. Na cidade de São Paulo, buscou-se a implementação de um programa 
de habitação e desenvolvimento urbano calcado nas diretrizes de democratização da gestão urbana e fortalecimento 
da sociedade civil, na melhoria da qualidade ambiental e da sustentabilidade, no reconhecimento da cidade real, 
na regularização fundiária e melhoria das condições de habitabilidade, na produção da moradia social, entre outras 
(Maricato, 1997).
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governamental na área da habitação, que, mais tarde, culminou na nova Política 
Nacional de Habitação – PNH (Marguti, 2012). 

Nesse período, os programas habitacionais federais, capitaneados pela Sepurb, 
Pró-Moradia e Habitar-Brasil (Habitar-Brasil-BID, a partir de 1999), foram 
responsáveis pela produção de, aproximadamente, 450 mil unidades habitacionais 
(Azevedo, 2007). Além disso, os dados da Sepurb apontam ainda a realização de 
5.416 obras, por ambos os programas, com o aporte de R$ 2,162 milhões para o 
benefício de 722.524 famílias, no período de 1995 a 1998 (Santos, 1999).

Em 2000 é criado o programa Morar Melhor, tendo como objetivo central a 
melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população na faixa de renda 
de 0 a 3 SMs, priorizando o atendimento às famílias cujos chefes fossem mulheres 
e aos domicílios em áreas de risco, insalubres ou em condições de degradação 
ambiental. O programa foi responsável pela construção de cerca de 110 mil unidades 
habitacionais, das quais quase 60% na região Nordeste, atendendo à parcela mais 
vulnerável da população, nas regiões mais pobres do país (Carmo, 2006).

A partir de 2003, as políticas habitacional e urbana ganharam novo patamar na 
agenda política nacional, após a sanção do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001) 
e a criação do Ministério das Cidades, “encarregado de formular a política urbana 
em nível nacional e fornecer o apoio técnico e financeiro a governos locais” (Rolnik, 
2015, p. 294), reunindo, pela primeira vez, as pastas das políticas setoriais (habitação, 
saneamento e transporte) em âmbito federal e reconhecendo a relevância da agenda 
pela reforma urbana. Algumas das experiências municipais levadas a cabo ao longo 
da década de 1990, como a criação de espaços de participação social e a produção 
autogerida de moradia, foram incorporadas às ações do ministério, ensejando, 
entre outras ações, a criação do Conselho Nacional das Cidades. 

As experiências locais foram, em grande medida, precursoras de novas práticas 
e alimentaram muitas das diretrizes contidas no Estatuto da Cidade, consolidado e 
aprovado treze anos após a CF/1988, representando, no momento de sua criação,

a pactuação do que seria uma nova agenda urbana brasileira dos anos 2000, ao trazer 
um conjunto de ferramentas ou instrumentos, que deveriam ser implementados nas 
cidades por meio da elaboração e implementação dos planos diretores, instrumento básico 
da política de desenvolvimento e expansão urbana (Marguti, Costa e Galindo, 2016).

No âmbito da PNH, elaborada em 2004, foi criado, em 2005, o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) – fruto da Proposta Legislativa 
de Iniciativa Popular (PL) no 2.710/1992 –, além de um fundo (Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social – FNHIS) e um conselho gestor nacional, com 
participação de representantes do governo federal e da sociedade civil. A Lei no 
11.124, de 16 de junho de 2005, deu tratamento federativo ao tema da moradia ao 
prever que as Unidades da Federação (UFs) e os municípios aderissem ao sistema, 
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devendo criar seus fundos e conselhos locais. Essas iniciativas foram estimuladas 
pelo governo federal, que realizou uma ampla campanha nos estados e municípios 
e os apoiou na elaboração dos planos locais de habitação (Ipea, 2016).

Até 2007, cerca de 550 mil unidades habitacionais já haviam sido financiadas 
pelo FGTS e SBPE, o que foi possível após o aumento desses recursos para o 
financiamento habitacional, previsto na PNH, a fim de ampliar o mercado para 
setores populares e promover a “otimização econômica dos recursos públicos e 
privados investidos no setor habitacional” (Brasil, 20043 apud Rolnik, 2015).  
De acordo com Rolnik (2015), em 2008, os empréstimos já alcançavam a casa 
dos R$ 40 bilhões, e as incorporadoras possuíam grandes estoques de terras para o 
lançamento de cerca de 200 mil unidades habitacionais no “segmento econômico” 
(Fix, 20114 apud Rolnik, 2015, p. 300).

Diante desse cenário, o setor empresarial, atingido pela crise hipotecária 
ocorrida nos Estados Unidos em 2008, propôs ao Ministério da Fazenda uma 
solução habitacional nos moldes das experiências mexicana e chilena, a qual incluía 
o subsídio direto ao comprador. A formulação final das negociações deu origem 
ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em março de 2009, 
com a meta de construção de 1 milhão de moradias e inclusão de uma faixa de 
atendimento totalmente subsidiada e por fora do crédito hipotecário (Rolnik, 2015). 
Ressalta-se o êxito do programa em sustentar os elevados níveis de investimento no 
setor da construção civil e no país nos anos imediatamente subsequentes.

O PMCMV é incorporado ao Plano Nacional de Habitação (PlanHAB), 
lançado em dezembro de 2009. O PlanHAB pretende ser um importante 
instrumento de planejamento de longo prazo do setor habitacional e tem como 
diretriz reduzir, no prazo de até quinze anos, o deficit habitacional, estimado em 7,9 
milhões de domicílios no ano de 2006 (e posteriormente estimado pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad 2007 em 6,3 milhões).

Nesse contexto, o PMCMV tem como objetivo viabilizar a produção 
habitacional em larga escala, enfrentando o deficit habitacional, na perspectiva de 
zerá-lo no longo prazo. Ao mesmo tempo, é concebido com uma função anticíclica 
para a política econômica do país, em resposta à crise internacional de 2008:

em função da nova conjuntura macroeconômica, o governo federal adotou medidas 
anticíclicas, que tiveram por objetivo mitigar os efeitos da crise econômica que 
impactaram os vários setores da economia nacional. No setor habitacional, as medidas 
foram estruturadas no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em 
março de 2009, contendo uma série de incentivos para a produção habitacional, 

3. Brasil. Ministério das Cidades. Política Nacional de Habitação. Brasília: Ministério das Cidades, 2004.
4. Fix, M. Financeirização e transformações recentes no circuito imobiliário no Brasil. 2011. Tese (Doutorado)  
– Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.
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visando promover a geração de empregos e o crescimento econômico (Brasil, 2009a, 
p. 190).

Por demanda dos movimentos de moradia, do Fórum Nacional da Reforma 
Urbana e dos movimentos sem-terra, foram incluídas no programa as modalidades 
Minha Casa Minha Vida Entidades e o PNH-Rural, voltadas para a construção por 
associações e cooperativas autogeridas e para pequenos produtores da agricultura 
familiar. Sobre isso, Rolnik (2015, p. 302) aponta que “desde o lançamento do 
programa, o MCMV-Entidades e o PNH-Rural representam, juntos, 1% do total das 
unidades e recursos do MCMV”. Antes do lançamento do PMCMV, houve ainda 
a inclusão de uma modalidade voltada para os municípios com menos de 50 mil 
habitantes, pleito das entidades municipalistas acerca da necessidade de uma política 
habitacional que atendesse às demandas habitacionais dos pequenos municípios.

O PMCMV chega a 2014 com um total de 3,75 milhões de moradias contratadas 
nas duas primeiras fases, e sua terceira fase prevê mais 3 milhões de habitações, 
conforme anunciado, em 2014, pela Presidência da República (Ipea, 2016).  
Os efeitos do PMCMV, no que diz respeito ao enfrentamento do deficit habitacional 
por meio da produção habitacional em larga escala, devem ser reconhecidos, ainda 
que análises críticas relativas ao alinhamento entre a política (e o PlanHAB) e o 
PMCMV devam ser também anotadas.

Ao analisar o PMCMV, frente às diretrizes da política habitacional colocadas 
no PlanHab, Krause, Balbim e Lima Neto verificam um arranjo sui generis na 
hierarquia existente entre política, plano e programa. Para os autores,

a política do governo federal, esboçada no SNHIS, estaria consubstanciada no 
PlanHAB, que, por sua vez, derivar-se-ia em estratégias de ação por intermédio de 
programas, sendo o MCMV um deles e o PAC Urbanização de Favelas, outro, que 
se concretizariam em diversas intervenções específicas e relacionadas a estratégias, 
instrumentos, diretrizes, público-alvo, objetivos etc. definidos em cada um dos 
programas (Krause, Balbim e Lima Neto, 2013, p. 7).

O trabalho dos autores avança no sentido de confirmar a hipótese de 
que as definições para o enfrentamento do deficit habitacional estruturadas no  
PlanHAB não vêm orientando as ações do PMCMV. Ao analisar as metas do deficit 
estipuladas pelo PlanHAB, segundo as tipologias de municípios, o estudo aponta 
o “descasamento entre as formas de produção previstas pelo PlanHAB e o que 
vem se efetivando com o MCMV” (Krause, Balbim e Lima Neto, 2013, p. 32), 
uma vez que, nos grandes municípios, a produção pelo setor privado, no âmbito 
do PMCMV, não teria atingido nem a metade da produção necessária, sendo de 
24,9% para a tipologia A; 32,7% para a B; e 49,2% para a C.5 

5. Para detalhamento sobre a análise das metas do PlanHAB e a efetiva concretização pelo PMCMV, consultar Krause, 
Balbim e Lima Neto (2013).
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O resultado das análises de Krause, Balbim e Lima Neto verificam ainda o 
padrão dominante da localização de novos empreendimentos onde os terrenos 
são mais baratos, lógica que “parece dialogar exclusivamente com os interesses 
e anseios do mercado a ser dinamizado, segundo os preceitos de aceleração do 
crescimento e os princípios atuais do desenvolvimento” (Krause, Balbim e Lima 
Neto, 2013, p. 16).

O papel dos municípios no processo de implantação de empreendimentos do 
PMCMV restringe-se à indicação dos beneficiários da faixa 1, enquanto a importante 
tarefa de decisão locacional das habitações, bem como a do desenho arquitetônico, 
fica nas mãos dos agentes privados. À medida que a política habitacional – entendida 
como uma política social – é deslocada para uma lógica de mercado, a busca pelo 
lucro máximo em cada tipo de empreendimento induz uma escolha locacional 
baseada no preço da terra. Resultará inevitável a produção de espaços segregados, 
já que empreendimentos para população de mais baixa renda serão viáveis apenas 
nos terrenos mais baratos, em geral, nas franjas urbanas desprovidas de “cidade” 
(Marguti e Aragão, 2016).

2 MELHORIA DO ACESSO À HABITAÇÃO ADEQUADA

O acesso à habitação adequada é aqui entendido não somente como o direito a “um 
teto e quatro paredes”, mas, sim, como um direito humano universal e fundamental 
que carrega consigo outros direitos, como a segurança da posse, a disponibilidade 
de serviços de infraestrutura e equipamentos públicos, a habitabilidade – que deve 
garantir proteção contra as variações climáticas e contra eventos extremos e riscos 
– e a localização adequada, preceitos diretamente influenciados pela Conferência 
Habitat II, que promoveu um debate unindo governos e setores não governamentais 
na construção da agenda urbana mundial (Ipea, 2016; Marguti e Aragão, 2016).

No Brasil, a adoção de um “programa-política” nos moldes mexicano e chileno, 
com foco no mercado de habitação, deixa em segundo plano as possibilidades 
de diversificação da provisão habitacional e de acesso à habitação adequada.  
A alternativa hegemônica é a da habitação produzida pelo setor privado, que tem 
a primazia nas decisões locacionais e nas soluções de engenharia e arquitetura dos 
empreendimentos, o que, a despeito do volume de habitações produzidas pelo 
programa, acaba por consolidar um padrão socioespacial segregador, nem sempre 
dotado de boa qualidade construtiva.

Um dos maiores entraves para a produção de habitação de interesse social (HIS) 
tem sido a indisponibilidade de terras (ver seção sobre regularização fundiária). 
Entendendo que o poder público deve ser o agente responsável pela atenuação e 
superação das desigualdades, tornam-se um paradoxo a não criação e não utilização 
dos instrumentos que abrigam o potencial de garantir a reserva de terras para fins 
de interesse social.



Políticas de Habitação  | 125

O arcabouço legal da política urbana brasileira reúne o conjunto necessário 
de instrumentos e diretrizes para viabilizar a indução do desenvolvimento urbano, 
promover a regularização fundiária e a democratização da gestão urbana em direção 
à promoção de habitação adequada e assentamentos humanos sustentáveis.

Destaca-se aqui a relevância do instrumento das Zonas Especiais de Interesse 
Social (Zeis), sobretudo sua modalidade de demarcação de áreas vazias para a 
destinação à produção habitacional para baixa renda, garantia de proteção de terrenos 
bem localizados e providos de infraestrutura e serviços urbanos em benefício do 
direito à moradia e do direito à cidade para a população de baixa renda (Marguti 
e Aragão, 2016). A existência prévia de um banco de terras público, mas não 
somente, nesses moldes poderia minimizar os efeitos locacionais que aprofundam 
a desigualdade socioespacial nos municípios e regiões metropolitanas brasileiras.

Outros instrumentos contidos no Estatuto da Cidade possuem a potencialidade 
de serem utilizados para além dos objetivos regulatórios e de indução do 
desenvolvimento urbano, como é o caso da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir, que, com sua característica arrecadatória, pode ser potencialmente 
usada para redistribuir os recursos entre os diferentes perfis de demanda. Parte da 
arrecadação proveniente da aplicação desse instrumento pode ser empregada em 
empreendimentos de interesse social. Essa é a gênese da “cota de solidariedade”, 
proposta no âmbito das discussões para a revisão do Plano Municipal de Habitação 
da Cidade de São Paulo.6

A aplicação do parcelamento, edificação e utilização compulsórios (Peuc) 
apresenta a possibilidade de captação de imóveis que não cumprem com a função 
social da propriedade para a composição de um estoque público de imóveis que 
poderiam vir a ser utilizados para fins de interesse social. Por meio da utilização 
desse instrumento, é possível enfrentar um problema crescente de grandes cidades 
brasileiras: os edifícios vazios localizados nas áreas centrais, em desuso e que não 
cumprem sua função social. 

A combinação encadeada do Peuc, do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) progressivo no tempo e da desapropriação com títulos da dívida pública 
para fins de moradia, seguida da requalificação dos imóveis, no limite, quando não 
realizado o cumprimento da função social da propriedade, incrementaria o estoque 
de imóveis do poder público para o atendimento da demanda habitacional com 
inúmeros benefícios para o conjunto da cidade: aumento da diversidade de usos, 
repovoamento das áreas centrais, adensamento e aproveitamento da infraestrutura 

6. A cota de solidariedade prevista no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo é aplicável a empreendimentos 
de grande porte, “consistindo na obrigatoriedade de destinação de 10% da área construída computável para HIS. Essa 
destinação pode ser realizada de três formas: produção de HIS pelo próprio promotor, doação de terrenos para produção 
de HIS ou a doação de recursos ao município, em conta do Fundurb [Fundo de Desenvolvimento Urbano], para fins de 
produção de HIS e equipamentos públicos sociais complementares à moradia” (São Paulo, 2016). 
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urbana já instalada, redução do deficit habitacional, diminuição do tempo de 
deslocamento das famílias e ampliação do acesso aos serviços urbanos, além da 
salutar convivência entre as diferentes classes sociais.

Os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano devem ser utilizados 
de maneira a explorar as possibilidades de adensamento de áreas onde já exista 
a oferta de transporte público e demais infraestruturas (viária, energética, de 
saneamento e equipamentos). A necessidade de levar a cidade aos distantes locais 
onde estão sendo construídas moradias ocasiona, além de um gasto público 
adicional, o deslocamento da população de baixa renda para longe das oportunidades 
de emprego, estudo, lazer e, muitas vezes, leva ao rompimento dos laços sociais e 
de solidariedade pré-existentes, tornando-a ainda mais vulnerável diante da escassez 
de recursos necessários para que desenvolva suas capacidades.

Outros exemplos poderiam ser citados, uma vez que os instrumentos contidos 
no Estatuto da Cidade foram justamente desenhados com o objetivo de minimizar 
as desigualdades, tendo como princípio norteador o cumprimento da função 
social da cidade e da propriedade, necessário para promover a equidade urbana 
e a justa distribuição dos benefícios do processo de urbanização. No entanto, o 
que se observa é a falta de capacidade institucional das gestões municipais em 
fazer valer esse princípio tão básico, previsto na Constituição Federal há 28 anos e 
regulamentado pelo Estatuto da Cidade há quinze anos. É premente o rompimento 
com o domínio da lógica mercantil de construção das cidades, em que o princípio 
da valorização monetária subjuga o bem-estar urbano e o direito à cidade.

Nesse mesmo sentido, é necessário vislumbrar as alternativas ao modelo 
da propriedade privada individual em contraposição à multiplicidade de outras 
possibilidades de “morar”, que abarquem tanto a diversidade de necessidades de 
indivíduos e famílias quanto o nível de autonomia de cada perfil de beneficiário. 
Devem ser postos em prática modelos de programas de moradia social, para o 
atendimento de situações de maior vulnerabilidade social e das situações transitórias 
de realocação em decorrência de remoção de áreas de risco ou de investimentos 
prioritários em infraestrutura.

A promoção pública de moradia, modelo posto em prática em alguns 
municípios na década de 1990 – em que o poder público é responsável pelas etapas 
da provisão habitacional desde a definição da localização do empreendimento, 
contratação das obras, definição da demanda e gestão dos recursos financeiros –, 
abriga o potencial de devolver às mãos do poder público o poder decisório sobre 
a alocação da moradia – poder que normativamente pertence ao município –, em 
consonância com os demais elementos orientadores da ocupação urbana e com os 
objetivos da política social.
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Há ainda a possibilidade de modelos de aquisição de moradia sem a necessidade 
de construção de novas unidades, como a carta de crédito assistido, que confere 
autonomia às famílias em escolher o local e modelo de habitação que mais se adeque 
às suas necessidades. Além disso, a possibilidade de escolha e aquisição fomentaria 
uma positiva competição no mercado residencial.

Ademais, é possível considerar a elaboração de programas de locação social de 
promoção pública, locação autogerida e locação de mercado, fomentadas a partir 
de incentivos com o objetivo de compor um parque de imóveis para a locação a 
preços adequados às possibilidades da população de baixa renda. Essa modalidade 
contribuiria tanto com a redução da demanda por novas habitações quanto com 
a diminuição do ônus excessivo com aluguel, componente que apresenta maior 
peso no deficit habitacional brasileiro, representando 45,9% do deficit total e o 
único a apresentar crescimento no período de 2007 a 2012, quando comparado 
aos demais componentes: habitação precária, coabitação familiar e adensamento 
excessivo (Ipea, 2016).

Em meio à multiplicidade de soluções habitacionais que devem ser consideradas 
para atender aos diversos perfis e níveis de autonomia de beneficiários, está a 
produção habitacional autogerida que, muito longe de ter sido valorizada pela 
recente política habitacional, contou com menos de 2% do orçamento do programa 
em toda sua existência por meio da modalidade Entidades do PMCMV (Maricato, 
2016).

De acordo com Lago (2016), foram produzidas cerca de 70 mil moradias no 
país se somados os financiamentos no âmbito do programa Crédito Solidário e do 
PMCMV Entidades (2005-2015), produção qualificada como “marginal frente 
à produção empresarial de mais de 1 milhão de moradias, garantida por recursos 
públicos” (Lago, 2016) e que serve de evidência para mensurar a força política das 
empresas construtoras em ter acesso aos recursos públicos (Lago, 2012).

As experiências de autogestão habitacional no Brasil têm justamente 
desempenhado o papel de subverter a lógica hegemônica do mercado na produção 
habitacional “ao produzir moradias para o uso dos trabalhadores e não para a 
valorização no mercado imobiliário. Estão em jogo (...) ideais de bem-estar urbano 
e valores estéticos distintos” (Lago, 2016).

O aspecto da qualidade arquitetônica e de engenharia dos modelos de habitação 
oferecidos também deve ser contemplado no debate sobre moradia adequada, tendo 
em vista que a promoção de oportunidades subsidiadas impõe às construtoras a 
necessidade de reduzir custos e produzir com celeridade, fazendo-o por meio dos 
ganhos de escala e de modelos padronizados que não necessariamente garantem a 
qualidade urbanística e arquitetônica do conjunto.
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Mais do que habitação, os projetos arquitetônico e urbanístico devem promover 
o surgimento de áreas habitacionais integradas ao restante do tecido urbano, de 
maneira a promover maior urbanidade (o uso da cidade pelas pessoas). Nesse 
sentido, é preciso associar aquilo que seria a “função social da arquitetura” – pensar 
os empreendimentos habitacionais como parte integrante (da) e integrada (pela) 
cidade – aos desafios da rapidez e quantidade de unidades a serem produzidas.

3 MELHORAMENTO DE FAVELAS E PREVENÇÃO DE FAVELIZAÇÃO

As irregularidades da ocupação e da urbanização dos domicílios brasileiros são 
mensuradas a partir dos censos demográficos decenais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e estão inseridas no conceito de aglomerados 
subnormais.7 Em 2010, 6,9% da população brasileira vivia em aglomerados 
subnormais. Se considerarmos os grandes centros urbanos do país, as proporções 
podem chegar a 55,7% em Belém, 26,6% em Salvador, 23,5% em Recife, 16,5% 
em Manaus, 14,4% no Rio de Janeiro, 13% em Fortaleza e 10,8% em São Paulo 
(IBGE, 2010). São mais de 13 milhões de domicílios urbanos irregulares (Brasil, 
2009b), que, em geral, não possuem acesso à infraestrutura urbana básica e estão 
localizados em áreas de risco ou de proteção ambiental.

O arcabouço legal para a regularização fundiária no Brasil teve acréscimos que 
representam importantes avanços, como as leis nos 10.931/2004 e 11.481/2007, 
ao instituir a gratuidade do registro do primeiro título da regularização fundiária 
e mecanismos mais ágeis para a regularização das terras da União. A Lei no 
11.952/2009, por sua vez, incluiu mecanismos ágeis que permitem a doação 
aos municípios das terras públicas federais inseridas em áreas urbanizadas para 
posterior regularização das posses em favor de seus moradores; tal mecanismo 
também é aplicado a áreas vazias destinadas à expansão urbana. E, ainda em 2009, 
a Lei no 11.977 instituiu a primeira lei nacional de regularização fundiária urbana, 
reconhecendo a competência dos municípios na definição dos procedimentos e o 
conteúdo dos projetos de regularização fundiária de seu território, além de permitir 
a intervenção pública em áreas privadas, por meio dos instrumentos da demarcação 
urbanística e legitimação fundiária, bem como a consolidação de ocupações em 
Áreas de Preservação Permanente – APPs (Brasil, 2009b).

As ações de melhoramento de assentamentos precários no Brasil combinam 
investimentos habitacionais com ações de saneamento básico e vêm sendo 
realizadas desde meados dos anos 1990, após a realização da Conferência Habitat II.  

7. Segundo o IBGE (2010), aglomerados subnormais são setores nos quais predominam as seguintes características: 
pelo menos 51 domicílios; ocupação ilegal de terras públicas ou de terceiros (mesmo que regularizadas nos últimos dez 
anos), incluindo invasões e loteamentos irregulares e clandestinos; urbanização irregular, vias estreitas de alinhamento 
irregular, lotes desiguais, construções fora dos padrões urbanísticos; precariedade dos serviços essenciais (água, esgoto 
e coleta de lixo); e topografia inadequada para habitação (devido à alta declividade, ou à propensão a alagamentos).
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Cabe apontar que, nas últimas duas décadas, as intervenções em assentamentos 
precários passaram a ter tratamento de política nacional, consolidando seu 
reconhecimento como parte integrante da cidade (Ipea, 2016). Nesse sentido, 
as ações nas favelas devem promover cada vez mais a integração política, social, 
econômica e cultural desses espaços com seu entorno e o restante da cidade, o que 
implica a necessidade de uma ação integrada entre os diversos setores temáticos 
das secretarias municipais e órgãos públicos.

As intervenções nos assentamentos precários abrangem o conjunto de ações 
para fazer frente às carências diagnosticadas na área de intervenção e necessárias à 
elevação dos patamares de qualidade urbanística. Além de melhorias nas habitações 
(garantindo salubridade, segurança e regularidade) e construção de unidades novas, 
os projetos compreendem a implantação de infraestrutura básica – incluindo rede 
elétrica, iluminação pública, sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem pluvial, condições adequadas de coleta de resíduos, contenção 
e estabilização do solo para eliminação de risco – e de equipamentos e serviços 
públicos, além da recuperação ambiental dos assentamentos. A integração das 
diversas políticas sociais no território é, em tese, garantida por meio do trabalho 
social, presente em todos os programas de habitação e de melhoramento de 
assentamentos precários, incluindo o PMCMV e aqueles viabilizados com recursos 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (Ipea, 2016).

Os recursos em ações como essas – a partir do lançamento, em 2007, do PAC, em 
seu eixo de urbanização de assentamentos precários (UAP) – permitiram a realização 
de intervenções abrangentes em assentamentos precários de grandes dimensões, tais 
como complexos de favelas no Rio de Janeiro, São Paulo e em outras metrópoles 
brasileiras. As intervenções somam cerca de R$ 27,7 bilhões em investimentos, e as 
mais de 1,7 mil operações já beneficiaram 1.865.475 famílias (Ipea, 2016).

Diante do cenário atual, a urbanização e a regularização de assentamentos 
precários torna-se um importante componente para o enfrentamento do passivo 
habitacional e socioambiental de nossas cidades. Nesses processos, deve ser 
promovida a ampla participação das famílias envolvidas, sobretudo aquelas 
pertencentes a grupos vulneráveis (negros, mulheres, pobres, idosos e crianças) e 
com necessidades especiais, viabilizando a implementação dessas ações com vistas 
à garantia e ampliação de direitos. Ao longo do processo de urbanização e/ou 
regularização, remoções de famílias podem ser necessárias, e, nestes casos, o poder 
público deve atender à diretriz de tratar as famílias com dignidade, sem violência 
e garantindo uma alternativa habitacional definitiva que inclua a segurança da 
posse e da propriedade.

Nas áreas de intervenção, o poder público deve cumprir o permanente papel de 
garantir os direitos sociais, mesmo após a urbanização e a regularização, sobretudo 



A Nova Agenda Urbana e o Brasil:  
insumos para sua construção e desafios a sua implementação

130 | 

nos casos em que houver necessidade de remoções. Nesses casos, deve garantir, 
antes de tudo, o respeito aos direitos humanos. Desapropriações violentas têm sido 
recorrentes nos últimos anos, principalmente nas cidades que recepcionaram eventos 
esportivos de grande porte. Essas desapropriações têm forte motivação na liberação 
de áreas valorizadas da cidade para disponibilizá-las ao mercado construtivo.

As violações têm início quando não se consideram outras soluções que não 
seja a retirada das famílias, consolidando a primazia da propriedade privada e da 
execução de investimentos em grandes obras em detrimento do direito à moradia 
e da função social da cidade e da propriedade. As ações de desapropriação são 
recorrentemente violentas, e as soluções ofertadas às famílias (indenização, aquisição 
assistida ou auxílio-moradia enquanto aguardam uma moradia definitiva) são 
insuficientes para que consigam permanecer próximas ao seu local de origem. Nos 
casos de realocação, se impõem como opção, muitas vezes única, os conjuntos 
distantes e periféricos, desprovidos de cidade.

O reconhecimento das necessidades habitacionais de um território e as  
decisões técnicas e políticas que viabilizem seu atendimento, objetivando a  
redução da precariedade habitacional (em todas as suas feições), demandam  
conhecimento bastante profundo sobre todos os aspectos que orquestram e  
influenciam a construção das cidades. Esses aspectos vão desde as características físicas do  
território até o reconhecimento de suas aptidões, da configuração da infraestrutura 
implantada e seu potencial de indução de usos e ocupação, da disponibilidade de 
equipamentos e serviços básicos, passando pelo entendimento dos interesses dos 
agentes econômicos e dos vínculos orgânicos que as populações estabelecem com 
o local de reprodução do seu cotidiano. 

Construir cidades espacialmente mais justas e que se reproduzam sem ocasionar 
ainda mais danos ambientais exige um diagnóstico realista das características e 
condições de vida dos indivíduos e famílias (perfil demográfico, situação econômica, 
condições de vulnerabilidade, possibilidades e potenciais de desenvolvimento, 
dentre tantas outras).

Assim, faz-se premente a estruturação, nos três níveis de governo, de um amplo 
sistema de informações que seja capaz de subsidiar a tomada de decisão. Esse sistema, 
para além de dados (populacionais, territoriais, econômicos, de infraestrutura etc.), 
deve ser dotado de séries históricas e indicadores que permitam o dimensionamento e 
o monitoramento dos diversos aspectos anteriormente mencionados. Um diagnóstico 
verdadeiro sobre os assentamentos informais, sobre a necessidade habitacional 
(e outras necessidades setoriais), sobre os terrenos disponíveis e a infraestrutura 
implantada contribuiria para o reconhecimento da dimensão dos desafios que 
devem ser enfrentados, oferecendo suporte à elaboração de políticas sociais e urbanas 
ajustadas à realidade e que promovam a justa distribuição dos recursos no território.
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A esse sistema amplo de informações é necessário agregar as demandas sociais, 
o que implica aprofundamento das experiências de gestão democrática, por meio 
do fortalecimento dos espaços de participação e da ampliação e empoderamento 
da diversidade de vozes que fazem parte da cidade, conclamando a sociedade à 
responsabilidade de coparticipar das decisões relativas ao planejamento e à gestão 
da política habitacional.
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