


IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA 
 
impossibilidade de acesso à 
moradia por meio das regras e 
condições do mercado formal 



PRECARIEDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 



IMPACTOS AMBIENTAIS E RISCOS 



irregularidade fundiária = característica 

estrutural das cidades brasileiras 



Rio de Janeiro – Rocinha 



Rio de Janeiro 

Complexo do Alemão 



São Paulo 

Guarapiranga 



IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA =  > 12 milhões de 

famílias com renda de até 5 s.m. vivem em terrenos 

irregulares com saneamento precário (28% dos domicílios 

urbanos brasileiros) 

DÉFICIT HABITACIONAL = 7,5 milhões de moradias (95% para 

renda familiar < 5 s.m.) 

 



 Anos 80 -  Redemocratização do país – movimento pela 

reforma urbana  

 1988 -  Constituição Federal (arts. 182 e 183) 

 2001 -  O Estatuto da Cidade LF 10.257- novos 

instrumentos de política fundiária urbana 

 2003 – Ministério das Cidades e Conselho Nacional das 

Cidades: PNDU 

 2007-2010 – PAC. R$ 11,6 Bi em urbanização de favelas 

(incluindo a regularização fundiária), R$ 44,3 Bi em 

habitação popular e R$ 40 Bi saneamento. 

CONSTRUINDO UMA NOVA ORDEM URBANÍSTICA 





















DESAFIO 

Implementar a regularização fundiária das 

ocupações de interesse social com melhoria 

das condições ambientais 

Produzir habitação de interesse social sem 

expandir as cidades para zonas de interesse 

ambiental (política fundiária de interesse social: 

terrenos e imóveis vazios) 



1. Revisão da lei de parcelamento do solo 

PL 3.057/2.000 

 

 Integração das licenças urbanística e 

ambiental 

Competência do município para o 

licenciamento do parcelamento do solo – 

Gestão Plena 

Capítulo sobre regularização fundiária – 

regras claras para garantir o direito à moradia 

e o direito ambiental 



2. APP em áreas urbanas 



Código Florestal alterado pela MP 2.166-

67/01 

 APP - área protegida …, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 



Centro de Blumenau, SC 



Santo André, SP 



Belém, PA 



Olinda, PE 



Salvador, BA 



passivo ambiental urbano 

 =  

passivo social urbano 

 



Normas específicas para municípios mais populosos 

225 municípios com mais de 100.000 habitantes (5.339) 



Número 
município

s 

Área total Populaçã
o total 

Populaçã
o em 

favelas 

225 349 mil 
km2 

87 
milhões 

6,25 
milhões 

4% 4,1% 51% 96,8% 

Municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes 



Proposta: normas específicas associadas à 

função da sub-bacia 

•Sub-bacia 1: características rurais 

• preservação florestas (qualidade e quantidade das águas),fluxo 

gênico, remoção de ocupações em APP 

•Sub-bacia 2: áreas de manancial 

• preservação da qualidade e quantidade das águas, saneamento 

ambiental intensivo (esgoto, lixo, águas pluviais), aumento da 

permeabilidade da sub-bacia  e arborização (recarga), 

regularização e implantação de áreas de lazer e convívio social em 
APP condicionais 

•Sub-bacia 3: áreas de adensamento da ocupação 

•saneamento ambiental, ocupação de vazios, aumento da oferta 
de imóveis para HIS, regularização, implantação de áreas de lazer 

e sistema viário em APP 

Delimitação pelo Plano Diretor 



Secretaria Nacional de Programas Urbanos 

Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos 

Tel. (61) 2108.1650 


