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Resumo 
Os processos de urbanização e de industrialização no Brasil proporcionaram cidades 
carentes de infraestrutura, de habitação digna e serviços públicos, demonstrando séria 
segregação socioespacial. A carência ou descaso em relação a políticas públicas de 
habitação e de execução de conjuntos habitacionais adequados geraram cidades com 
áreas ilegais, expansão descontrolada e usos inadequados do espaço urbano. Dessa 
forma, este artigo busca levantar as características de dois empreendimentos de moradia 
popular executados em Presidente Prudente, entre os anos de 1987 e 1990, analisando 
sua inserção na malha urbana. Bases teórica e documental, análise de evolução urbana, 
e levantamentos de campo embasam o estudo. 
Palavras-chave: habitação social, planejamento e gestão urbanos, política urbana 
 

 

Introdução e justificativa 

O acelerado processo de urbanização no Brasil nas últimas décadas e a pouca 

preocupação com as políticas urbanas proporcionaram cidades altamente segregadas e 

excludentes, gerando grande déficit habitacional. Atualmente, a cidade ilegal, ou seja, as 

áreas não legalizadas da cidade, continuam crescendo, reforçando os sérios problemas 

da urbanização brasileira, apoiados na falta de controle urbano e na carência de oferta de 

habitação legal e digna. 

É a partir de 1930 que o Estado Brasileiro investe em questões e políticas de 

modernização do país, inclusive na área habitacional (SACHS,1999). Desse período até a 

década de 1960, nota-se, no país, um processo de urbanização com grande intensidade, 

ocasionando aumento da demanda por habitação, além do processo inflacionário e leis 

populistas no mercado de aluguéis, que causaram diminuição de investimentos no setor. 

Depois do início do regime militar brasileiro, em 1964, a política habitacional em 

vigor foi extinta, tendo sido lançada uma nova, apoiada na criação do Banco Nacional da 

Habitação (BNH), como agente financiador, e nas Companhias de Habitação (COHAB) na 

execução dos empreendimentos aprovados. 

De forma geral, os locais em que conjuntos habitacionais foram executados eram 

distantes e sem qualquer infraestrutura ou equipamento urbano, criando sérios problemas 

para os moradores e para o poder público municipal. A espacialização periférica dos 
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conjuntos do BNH, aliada à sua grande dimensão, gerou uma transformação na estrutura 

e na paisagem urbana da maioria das cidades brasileiras. Esse modelo de implantação 

perdurou até os primeiros anos da década de 1990 (HONDA, 2011). 

Segundo Kowarick (1994) ocorreram significativas alterações políticas nos anos do 

regime militar, com crescente importância do papel do Estado, e políticas elitistas e 

excludentes, reforçando a segregação socioespacial nas grandes cidades. 

O período seguinte é caracterizado pela crise do modelo de política habitacional, 

com fragilidade das propostas voltadas ao enfrentamento dos problemas da moradia. Em 

1986, o BNH foi extinto, e, em 1987, é retomada a discussão sobre reforma urbana e a 

questão da habitação. 

A Assembléia Nacional Constituinte foi formada em 1987, e, em 1988, ocorreu a 

promulgação da nova Constituição Brasileira, cuja lei igualou o Município aos outros entes 

federativos (União e Estados), incorporou aspectos propostos pela reforma urbana, tornou 

a política urbana como responsabilidade municipal, e a política habitacional como 

competência comum aos três entes federativos. 

Em 1990, com a posse do novo presidente, documento foi proposto com metas 

ambiciosas para o período de 1991 a 1995 (FREITAS, 2004). Azevedo (2007) informa que 

ocorreu uma dissociação das atividades de saneamento e desenvolvimento urbano. 

Devido a essa situação, a preocupação com políticas urbanas passou a ser central. 

Baseado neste contexto, esta pesquisa busca compreender o processo de 

produção da habitação social no Brasil e sua ação na urbanização de Presidente 

Prudente, cidade de porte médio, no interior do Estado de São Paulo, cuja base de 

colonização foi apoiada na produção agropecuária e na implantação da estação 

ferroviária, inaugurada em janeiro de 1919.  

Em 1921, legislação aprovada criava o município. Entre a década de 1920 e a 

primeira metade da de 1950 a malha urbana apresentou significativa expansão, sem 

planejamento e sem regularização legal. No período seguinte, até o final da década de 

1960, ocorreu pequeno crescimento espacial urbano, quando comparado ao período 

anterior (HONDA, 2000). Devido à mudança do sistema de governo em 1964, Spósito 

(1990) afirma que ocorreu certa legalização do espaço urbano, motivada pela 

possibilidade de ampliação da arrecadação municipal. 

Durante as décadas de 1960 e 1970 ocorreu significativo aumento populacional, 

com ampliação das atividades terciárias e incentivos à expansão do quadro industrial. Na 

década de 1970, volta a ocorrer grande expansão territorial urbana. 
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No ano de 1968 foi executado o primeiro conjunto habitacional em Presidente 

Prudente, com financiamento do BNH, com 142 casas unifamiliares, o Parque 

Continental, construído em loteamento na franja urbana. Em 1978 foi executado o 

segundo empreendimento, o Conjunto Bartholomeu Bueno de Miranda, também 

financiado pelo BNH, com 1017 casas (HONDA, 2011). Entre os anos de 1978 e 1982, 

dez conjuntos foram aprovados e implantados na cidade (SILVA, 2005). 

Nos anos de 1980 e 1981 manteve-se o processo de expansão da malha urbana, 

com a abertura de vários loteamentos e conjuntos habitacionais na periferia (TORREZAN, 

1992). No entanto, a falta de investimentos no setor habitacional pode ser notada na 

cidade, pois dois conjuntos foram construídos em 1982, e outros, somente em 1987 

estavam em processo de construção, lançados pela COHAB CHRIS, os conjuntos Jardim 

Mediterrâneo e Jardim Itapura, entregues em 1989 e 1990, respectivamente. 

A partir desse percurso histórico, busca-se a análise sobre a implantação de 

conjuntos habitacionais na estrutura urbana, incentivando ou não, direta ou indiretamente, 

a expansão da manha urbana na cidade. A possibilidade de implantação desses 

conjuntos em áreas previamente abertas e/ou urbanizadas e em vazios urbanos pode 

auxiliar na inclusão de população carente em áreas com infraestrutura e serviços 

públicos, possibilitando a diminuição da segregação socioespacial. 

 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é iniciar discussão analítica sobre habitação social na 

cidade de Presidente Prudente, tendo como estudo de caso os conjuntos habitacionais 

Mediterrâneo e Itapura, executados entre os anos de 1987 e 1990. 

 

Metodologia 

A metodologia seguida está baseada em três momentos distintos: levantamento e 

estudo bibliográfico sobre a habitação social e sobre políticas urbanas e habitacionais, 

verificação das localizações urbanas dos conjuntos definidos e levantamentos in loco das 

atuais características dos conjuntos. 

 

Discussão 

Após a extinção do BNH, em 1986, poucos empreendimentos de habitação social 

foram executados com financiamento do Governo Federal. Em grande parte, ocorreu o 

foco em programas de autoconstrução. 
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No entanto, na cidade de Presidente Prudente-SP, após a entrega de conjuntos em 

1982, nos anos de 1987 e 1988 outros dois conjuntos habitacionais foram lançados, com 

entrega das unidades em 1989 e 1990, respectivamente, sendo eles: o Conjunto 

Habitacional Alcides Perez Valdeira e o Conjunto Habitacional Professor Benedito 

Aparecido Pereira do Lago. 

Em ambos os casos, os conjuntos habitacionais foram executados em loteamentos 

pré-existentes, na franja urbana, sendo um na região oeste da malha urbana, e o outro na 

região leste, conforme pode ser verificado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Perímetro urbano de Presidente Prudente – localização dos conjuntos 

habitacionais na malha urbana 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2006 

 

O Conjunto Habitacional Alcides Perez Valdeira foi construído no Parque 

Residencial Mediterrâneo, com 146 unidades habitacionais unifamiliares (Figura 2), 

enquanto a construção do Conjunto Habitacional Professor Benedito Aparecido Pereira do 

Lago ocorreu no Jardim Itapura, por meio de 19 edifícios multifamiliares, sendo 389 

unidades residenciais (Figura 3). 
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Figura 2 – Conjunto Habitacional Alcides Perez Valdeira 

Fonte: Google Maps, 2011 

 

 

Figura 3 – Conjunto Habitacional Professor Benedito Aparecido Pereira do Lago 

Fonte: Google Maps, 2011 

 

Os dois empreendimentos foram executados pela COHAB CHRIS, nas áreas de 

lazer definidas nos projetos dos loteamentos, ainda hoje estão em área na franja urbana, 

suas construções estimularam a ocupação dos loteamentos, e a população residente, das 

áreas de entorno, apresenta condição econômica de baixa renda. 

Verifica-se grande segregação socioeconômica das periferias leste, norte e oeste 

na cidade de Presidente Prudente, distanciando-se das áreas residenciais de alto poder 

aquisitivo. 

Em 1988, foi sancionada a nova Constituição Brasileira, contendo capítulo 

específico de política urbana (artigos 182 e 183), e igualando o Município, como ente 

federativo, à União, Estados e Distrito Federal. No entanto, ambos os conjuntos 

habitacionais estudados tiveram seus projetos aprovados, assim como seus locais de 

implantação definidos antes dessa nova lei, durante período de lacuna de política 

habitacional, após extinção do BNH. 
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A falta de qualquer análise urbana é visível, além da desconsideração completa da 

Lei Federal 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, possibilitando a 

ocupação de áreas públicas, com uso privado. 

As decisões políticas municipais demonstram aspectos da forma de governo 

existente, baseada no populismo. Segundo Leite (1972), desde a fundação de Presidente 

Prudente, seu Governo apresenta o populismo como modelo. Enquanto Abreu (1996) 

afirma que as práticas políticas prudentinas passaram do coronelismo para o populismo, 

após 1930. Esse fato contribui para a ausência de um processo de planejamento e gestão 

urbanos, efetivos e coerentes, e a reprodução do modelo de expansão urbana calcado na 

segregação socioespacial. 

 

Considerações finais 

Este artigo tem como objetivo levantar a discussão sobre a ocupação do território 

urbano, tendo como estudo de caso dois conjuntos habitacionais aprovados e construídos 

durante um período de transição na política pública nacional, com eleição de um 

presidente civil, a extinção do BNH e a nova Constituição Federal. 

Por meio dos levantamentos executados durante a pesquisa, verifica-se o descaso 

municipal com a legislação federal, assim como a despreocupação com a reprodução da 

segregação socioespacial urbana. A exclusão da população de baixo poder aquisitivo, 

para áreas periféricas, é marcante. 

A ausência de políticas inclusivas e de preocupação com planejamento urbano é 

notório na cidade de Presidente Prudente. 
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Resumo 
O processo de urbanização no Brasil proporcionou cidades carentes de infraestrutura e de 
habitação digna. A carência de políticas públicas adequadas de habitação social 
possibilita cidades com ocupação de áreas ilegais; o descaso com a legislação ambiental 
na aprovação de habitação popular tem gerado sérios problemas sociais e ao meio 
ambiente; e a implantação de conjuntos sem a correta análise ambiental reforça espaços 
inadequados e/ou fortemente impactantes no ambiente natural e construído, reforçando 
situações de degradação do ambiente. Este artigo busca iniciar a discussão sobre 
empreendimentos de habitação social executados na cidade de Presidente Prudente 
entre os anos de 1989 e 1990, verificando sua implantação na estrutura urbana e as 
características ambientais originais do sítio e do loteamento, a fim de relacionar possíveis 
áreas de implantação inadequada desses conjuntos residenciais. Base documental, de 
evolução urbana, de caracterização ambiental e de levantamentos de campo embasam o 
estudo. 
Palavras-chave: habitação social, planejamento ambiental, impactos ambientais 
 
 

Introdução e justificativa 

O processo de urbanização no Brasil nas últimas décadas, a manutenção da 

propriedade de terras concentrada com as elites, e a pouca preocupação com as políticas 

públicas, ocasionam em uma série de déficits ao acesso à moradia e carência de 

infraestrutura de saneamento básico, de transporte e principalmente de políticas urbanas 

habitacionais no país (LORENZETTI, 2001). 

Desde o fim do século XIX, podem ser notados sérios problemas de acesso à 

habitação digna no país, com reprodução da segregação socioespacial (BONDUKI, 2004). 

A partir de 1930, no Brasil, na “Era Vargas”, o Estado começa a desenvolver políticas de 

modernização do país, além de tentar ganhar apoio popular com atendimento de diversos 

aspectos da vida urbana, inclusive a área habitacional. Em 1945, o Governo Federal 

passou a buscar uma política habitacional nacional descentralizada, com construção de 

grandes conjuntos de apartamentos, em âmbito nacional (SACHS,1999). 

No início da década de 1960, o processo de urbanização no país ocorria com 

grande intensidade, gerando crescimento da demanda por moradias, agravando a 

situação habitacional brasileira. 
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Em 1964, com o regime militar, nova política habitacional foi lançada, que, em 

teoria, buscava facilitar o acesso à casa própria, e o Banco Nacional da Habitação (BNH) 

foi criado como agente financiador. Sendo que os responsáveis pela construção das 

unidades habitacionais eram as Companhias de Habitação (COHAB), empresas mistas 

sob o controle acionário dos Governos Estaduais e/ou Municipais. 

A partir do processo de redemocratização do país, ocorre crise do modelo de 

política habitacional, e o governo de José Sarney (1986-1989) é considerado de transição 

da política de habitação de Estado (praticada pelo BNH) para uma política de habitação 

de governo (BONATES, 2008). Em 1986, o BNH foi extinto, e, em 1987, é retomada a 

discussão sobre reforma urbana e a questão da habitação. 

Em 1988, a nova Constituição Federal foi sancionada, com capítulo sobre 

política urbana e igualando o município aos outros entes federativos (União e Estados), 

com atribuições específicas, como o controle do espaço urbano, e comuns, como a oferta 

de moradia. 

Em 1990, com a posse de Fernando Collor de Melo como Presidente, tanto a 

Habitação como a CAIXA passaram a fazer parte do Ministério da Ação Social, e 

documento foi proposto com metas ambiciosas para o período de 1991 a 1995 (FREITAS, 

2004). 

Frente a essa situação, a preocupação com políticas urbanas passa a ser 

fundamental, na busca pelo “[...] desenvolvimento sustentável dos assentamentos 

humanos e a aquisição de abrigo adequado para todos”, segundo o programa UN-Habitat 

(ANTONUCCI, 2009, p.4); pois seu documento indica princípios para o enfrentamento das 

questões urbanas ambientais, voltados a estratégias de sustentabilidade urbana, como o 

controle do uso e ocupação do solo urbano e ordenamento do território, contribuindo para 

a melhoria das condições de vida da população. 

Ao mesmo tempo, a questão da preservação ambiental aparece como aspecto 

fundamental na produção do espaço. Segundo Acselrad et al (2001, apud MORENO, 

2002), o entendimento sobre o significado de sustentabilidade e sua aplicação no debate 

sobre o desenvolvimento urbano demonstra uma dupla aplicação das políticas urbanas, 

além da introdução de questões específicas sobre o ambiente construído, pois a 

urbanização agrava os problemas ambientais. 

Conforme Moreno (2002) informa, as cidades, atualmente, são responsáveis 

pela utilização de três quartos da energia consumida no planeta e por três quartos da 

poluição mundial produzida, sendo “uma complexa e mutante matriz de atividades 

humanas e efeitos ambientais” (Ibidem, p.87). 
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Baseado neste contexto, este artigo busca compreender a produção da 

habitação social, tendo como foco Presidente Prudente-SP, cidade no oeste paulista, na 

Alta Sorocabana. 

Sua base de colonização foi apoiada na produção agropecuária e na 

implantação da estação ferroviária no início do século XX, inaugurada em janeiro de 1919. 

A estrutura urbana foi diretamente dependente da abertura de dois loteamentos: Vila 

Goulart e Vila Marcondes. E em 1921, o município foi criado legalmente, como centro 

político e administrativo regional. 

Sua expansão urbana ocorreu de forma mais dinâmica na direção sudoeste, 

como prolongamento da Vila Goulart. Entre a década de 1920 e primeira metade da de 

1950, a cidade apresentou significativa expansão territorial, sem planejamento e sem 

regularização legal. O período compreendido entre a segunda metade da década de 1950 

e a de 1960 ficou marcado por pequeno crescimento espacial urbano, quando comparado 

ao verificado nos anos 1940 (HONDA, 2000). 

Entre as décadas de 1960 e 1970, percebe-se aumento da população, 

ampliação do quadro industrial e desenvolvimento das atividades terciárias. Em 1968 foi 

construído o primeiro empreendimento de habitação social na cidade, financiado pelo 

BNH, o Parque Continental, que apresentava 142 unidades – casas unifamiliares – em 

loteamento na franja urbana, atual Jardim Bongiovani (HONDA, 2011). 

Em 1978, foi iniciado o segundo empreendimento, o Conjunto Bartholomeu 

Bueno de Miranda, por meio da COHAB Bauru e financiamento do BNH. A partir de então, 

vários outros conjuntos habitacionais foram implantados na cidade. Entre os anos de 1978 

e 1982, dez conjuntos foram aprovados e implantados na cidade (SILVA, 2005). 

No entanto, após 1982, somente em 1987 outros conjuntos se apresentavam 

em processo de construção, lançados pela COHAB CHRIS, os conjuntos Jardim 

Mediterrâneo e Jardim Itapura, entregues em 1989 e 1990, respectivamente. 

Em 1989, foi criada a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

(CDHU), da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, e, entre 1990 e 1997, 

foram aprovados e financiados seis conjuntos habitacionais, por meio desse órgão. Nos 

anos de 1992 e 1993, outros três empreendimentos foram entregues, financiados pelo 

Programa de Ação Imediata para Habitação (PAIH), do governo de Fernando Collor de 

Melo. Nesse período (1968-1993), 6.994 unidades de moradia popular foram entregue 

(HONDA, 2011). 

A partir desse percurso histórico, verifica-se a importância da não construção 

de conjuntos de habitação social na expansão da malha da cidade. A possibilidade de 
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implantação desses conjuntos em áreas previamente urbanizadas e em vazios urbanos 

pode reduzir impactos ambientais. 

Não obstante, cidades com grande número de córregos, nascentes e áreas de 

mananciais podem fragilizar o próprio processo de urbanização, na ampliação de áreas 

novas assim como na implantação de empreendimentos e loteamentos em áreas 

existentes na estrutura urbana. 

A análise da estrutura natural que apóia a estrutura urbana é de extrema 

importância na busca da sustentabilidade no espaço construído. Ou seja, o zoneamento 

ecológico deveria ser a base do processo de controle do uso e ocupação do solo, que não 

é verificado em Presidente Prudente. 

Dessa forma, pontualmente, analisando a implantação de empreendimentos 

de habitação de interesse social, será possível verificar se tem ocorrido algum tipo de 

cuidado ambiental na aprovação desses empreendimentos. Tendo como foco 

empreendimentos aprovados entre os anos de 1989 e 1990, no município de Presidente 

Prudente-SP. 

 

Objetivo 

O objetivo do artigo é contribuir para a análise da produção da habitação de 

interesse social em cidades médias, por meio da relação entre a localização de projetos 

de conjuntos habitacionais, a legislação municipal de uso e ocupação do solo urbano, e 

as características ambientais dos locais de implantação desses empreendimentos, tendo 

como estudo de caso o município de Presidente Prudente, entre os anos de 1989 e 1990, 

a fim de relacionar possíveis áreas de implantação inadequada desses conjuntos 

residenciais. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada na pesquisa está baseada em análises e sínteses 

recorrentes e sucessivas, por meio de etapas de investigação científica simples e objetiva, 

com estudo bibliográfico e fase prática, analisando casos estabelecidos, por meio de 

pesquisa documental - políticas, ações e legislação, levantamentos sobre as 

características ambientais naturais locais, e mapeamentos. 

 

Discussão 

Durante os anos compreendidos entre o final do período militar e governo do 

presidente José Sarney, poucos empreendimentos de habitação social foram financiados. 
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Em Presidente Prudente-SP, após a entrega de conjuntos em 1982, apenas em 1987 

outro foi lançado, tendo sido finalizado em 1989 (Mediterrâneo). 

O loteamento Jardim Mediterrâneo é loteamento urbano, na região oeste da 

malha urbana, próximo ao Balneário da Amizade, conforme pode ser verificado na Figura 

1. Entre 1987 e 1989, foi executado o conjunto habitacional Mediterrâneo naquele 

loteamento previamente aberto, por meio de 146 unidades habitacionais unifamiliares. 

 

Figura 1 – Mapa de localização do Jardim Mediterrâneo 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2002 

 

É significativo o fato do conjunto ter sido construído em loteamento existente, 

proporcionando ocupação de área já urbanizada, reduzindo a pressão em relação à 

expansão urbana e sobre áreas não impactadas pela urbanização. No entanto, é 

importante destacar o fato que foi executado na área reservada como áreas de lazer e 

verde do loteamento (Figura 2). 

 

Figura 2 – Planta do loteamento aprovado 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2002 

 

A ocupação de área verde demonstra redução das áreas permeáveis da 

cidade, impactando sobre a infraestrutura urbana, sobre o clima urbano, e, 

consequentemente, sobre as áreas circunvizinhas urbanizadas e naturais. Também é 

significativo que o conjunto habitacional está contíguo a área de preservação permanente 
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(APP), de córrego que deságua no Balneário da Amizade (Figura 3). No entanto, há 

respeito em relação ao córrego e à APP, esta mantida com mata ciliar. 

 

Figura 3 – Conjunto habitacional e área de proteção permanente (APP) 

Fonte: Google Maps, 2011 

 

Outro conjunto habitacional executado pelo mesmo órgão, a COHAB CHRIS, 

lançado em 1988 e entregue em 1990, em Presidente Prudente-SP, foi construído na 

região leste da cidade. Neste caso, também se nota a implantação em loteamento 

previamente existente, o Jardim Itapura (Figura 4). 

 

Figura 4 – Loteamento Jardim Itapura 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2001 

 

Da mesma forma que o conjunto anterior, esse empreendimento também foi 

construído em área reservada para lazer, reduzindo o percentual de área permeável na 

malha urbana. E o conjunto habitacional Itapura foi executado como conjunto de edifícios 

multifamiliares (Figura 5), com oferta de 389 unidades residenciais, resultando em alta 

densidade populacional. 

No entanto, é importante verificar que o conjunto habitacional foi implantado no 

divisor de águas, entre as bacias de dois córregos, mantendo-se distante de áreas de 

proteção ambiental, resultando em local de menor impacto, conforme pode ser verificado 

na Figura 6. 
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Figura 5 – Conjunto habitacional Itapura 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 2001 

 

 

Figura 6 – Localização do conjunto habitacional Itapura – no divisor de águas 

Fonte: Goolge Maps, 2011 

 

Por meio dos levantamentos, percebe-se a falta de preocupação do Poder 

Público com as áreas legalmente reservadas para lazer e verde, alterando seu uso e 

privatizando-as. Não pode ser verificada qualquer preocupação ambiental, assim como 

preocupação com a sociedade de forma ampla. 

Embora tenham sido analisados conjuntos habitacionais em extremos opostos 

da cidade de Presidente Prudente-SP, eles foram lançados e construídos na mesma 

época,  pela mesma empresa, com aprovação nos anos de 1987 e 1988. As políticas 

públicas seguidas não vislumbravam o respeito com a legislação aprovada, havendo 

maior peso a liberação de área para a construção de habitação, mesmo existindo outras 

áreas de vazio urbano na cidade. 

 

Conclusão 

Este artigo visa a apresentar o inicio de levantamento sobre a ocupação do 

território urbano, comparando-o com as características ambientais locais naturais e de 

ocupação legal; tendo como estudo de caso dois conjuntos habitacionais aprovados e 
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construídos em um período de transição na política pública nacional, com eleição de um 

presidente civil, a extinção do BNH, o déficit orçamentário para construção de moradia 

popular, a retomada das discussões sociais e de reforma urbana. 

Esses conjuntos foram executados em Presidente Prudente-SP, ambos em 

áreas de lazer e verde nos loteamentos existentes. Dessa forma, verifica-se o descaso 

municipal com a própria legislação, assim como com a legislação federal (Lei 6.766/1979), 

que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e percebe-se que a falta de 

preocupação do Poder Público com as áreas legalmente reservadas pode gerar novos 

problemas urbanos, com graves impactos ambientais. 
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Resumo 
O processo de urbanização brasileiro gera cidades carentes de infraestrutura, de serviços 
públicos e de habitação. A Lei Complementar nº 10.257/2001 denominada Estatuto da 
Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1998, onde 
constam os Instrumentos Urbanísticos para Habitação que foram criados a fim de ordenar 
as funções sociais da cidade, auxiliando ou direcionando o uso e ocupação do solo 
urbano, para proporcionar ambientes mais justos e moradias dignas aos cidadãos 
brasileiros. Este artigo busca contribuir para uma análise crítica sobre a produção de 
habitação social em cidades médias e sobre os Instrumentos Urbanísticos que 
proporcionam uma democratização do acesso à habitação. Possui como estudo de caso a 
utilização do Instrumento Urbanístico “Concessão de Direito Real Uso para fins de 
moradia” pelo Poder Público municipal de Presidente Prudente-SP, instrumento não 
aprovado no Plano Diretor Municipal. 
Palavras-chave: Políticas Urbanas, Habitação Social, Instrumentos Urbanísticos 
 

 

1 Introdução 

 O constante processo de urbanização no Brasil, o histórico processo de 

elitização da distribuição de terras, e as falhas nas políticas públicas, ocasionam em uma 

série de déficits ao acesso a moradia e carência de infraestrutura de saneamento básico, 

de transporte e principalmente de políticas urbanas habitacionais, que provocam a 

diminuição da qualidade de vida nos centros urbanos (LORENZETTI, 2001). 

 A moradia deve ser encarada como um bem de necessidade básica, e 

“direito que integra o direito à subsistência, o qual, por sua vez, representa a expressão 

mínima do direito à vida” (LORENZETTI, 2001, P.04) e que a Declaração dos Direitos 

Humanos (1948) afirma fazer parte dos itens que garantem um padrão de vida mínimo às 

pessoas como alimentação, vestimenta, atendimento médico, entre outros. 

 O histórico da habitação social no Brasil configura-se na maior parte em 

construções de habitações nas periferias dos centros urbanos, em locais distantes, sem 

infraestrutura, transporte e serviços públicos (BONDUKI, 1998). 

 Especialmente após a Constituição Federal de 1988, os temas relacionados 

à política e à gestão urbanas passaram a ter maior destaque em várias esferas 

institucionais, políticas e sociais. Uma das colunas desta Constituição foi o fortalecimento 

do município como um dos entes federativos juntamente com o Estado e a União. O 
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município passou a ter como sua estratégia central, no campo da concepção das políticas 

urbanas, a política habitacional, pois a provisão de moradia para grande parte da 

população constitui um de seus principais problemas.  

 Partindo dessa análise, este artigo se propõe a caracterizar algumas 

políticas urbanas voltadas à habitação de interesse social, e tem como estudo de caso a 

cidade de Presidente Prudente, interior do Estado de São Paulo, e a utilização do 

instrumento urbanístico Concessão de Direito Real Uso para fins de moradia. Seu estudo 

é interessante por ser um instrumento urbanístico raramente utilizado pelos governos para 

concessão de habitação de interesse social no Brasil. 

 

2 Objetivo 

 Pesquisar a utilização do instrumento urbanístico “Concessão de Uso” do 

solo urbano em Presidente Prudente, pelo governo municipal, verificando a realização de 

loteamentos com lotes entregues à população por meio deste instrumento. 

 

3 Metodologia 

 A metodologia seguida baseou-se em pesquisas bibliográficas, a fim de se 

obter embasamento teórico sobre o tema; levantamentos históricos; análises 

comparativas sobre habitação social, expansão e segregação urbanas, e as leis que 

regularizam as políticas públicas, no âmbito municipal, estadual e federal, voltadas à 

habitação de interesse social; além de pesquisas documentais relacionadas aos 

processos de concessão do uso do solo. 

 

4 Políticas habitacionais no brasil 

 Na década de 1980, é retomada a discussão sobre a Reforma Urbana 

(Movimento Nacional pela Reforma Urbana - MNRU), que em conjunto com a Comissão 

de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara de Deputados, incentivou a realização 

de Congressos das Cidades, que discutiam sobre a desaprovação das práticas 

econômicas que tornam a cidade em objeto de lucro, e buscavam o estabelecimento de 

um controle social sobre a cidade a fim de democratizar o solo urbano, obter-se habitação 

digna e reduzir a segregação espacial urbana (HONDA, 2011). Com a perspectiva da 

elaboração da nova Constituição Brasileira, a Assembléia Constituinte criou uma abertura 

para propostas em 1987. O MNRU encaminhou uma emenda popular da reforma urbana, 

que foi parcialmente aprovada e incluída na Constituição como “Da Política Urbana“ – 

Título VII – Capítulo II – artigos 182 e 183. 
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 A partir da Constituição Federal de 1988, o município passa a ser ente 

federativo, assim como os Estados e a União. Por meio do artigo 23, inicia-se a discussão 

sobre a competência na promoção de programas de construção de moradia e melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico, afirmando que é “competência 

comum da União, dos Estados e dos Municípios”, e também o combate das “causas da 

pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 

desfavorecidos” (Constituição Federal, art. 23, IX, X). 

 Segundo o artigo 30 da CF, o município deve “legislar sobre os assuntos de 

interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual” no que for necessário, ou 

seja, dá ao município a obrigação sobre o espaço urbano local, por meio de um 

“adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 

 No artigo 182 da CF, há afirmação sobre a política de desenvolvimento 

urbano, que deve ser executada pelo município, com o objetivo do “pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”, possuindo como instrumento básico da política e de expansão urbana o 

Plano Diretor municipal. 

 O Plano Diretor é definido por Villaça (1999, p.238) como: 

[...] um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade 
física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do 
município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas para 
o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização 
espacial dos usos do solo urbano, das redes de infra-estrutura e de 
elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o 
município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, 
e aprovadas por lei municipal. 

 

 Rolnik (2004) afirma que o Plano Diretor municipal deve ser norteado pelos 

princípios que estão no Estatuto da Cidade, que enfatiza a função do Plano Diretor, que 

deve ser o instrumento básico de orientação da política de desenvolvimento e coordenar a 

expansão urbana do município. 

 O Estatuto da Cidade (Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001) regulamenta 

os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências. Visa garantir o direito a cidades sustentáveis, por meio 

do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento e infraestrutura ambiental urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, de maneira sustentável. Esta lei delegou a tarefa de 

formatação da definição sobre a função social da cidade e da propriedade urbana aos 
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municípios e alguns instrumentos urbanísticos inovadores para intervenção no território, 

com sua inclusão e aprovação nos planos diretores. 

 O conjunto desses novos instrumentos deve auxiliar ou direcionar o uso e 

ocupação do solo urbano, agindo sobre a formação dos preços no mercado imobiliário por 

meio de coerção da retenção especulativa, também a separação entre os direitos de 

propriedade e de construção e uso (ROLNIK, 2001). Estes instrumentos procuram 

incentivar a coibição da especulação imobiliária, porém, necessitam de aprovação pelo 

Poder Público municipal e de legislação para sua regulamentação e uso (SOUZA, 2007). 

 Os instrumentos aprovados buscam garantir o pleno desenvolvimento e 

planejamento das cidades por meio da regularização legal e urbanização de 

assentamentos ilegais e precários, do combate à especulação imobiliária, da 

democratização ao aceso de serviços públicos e da participação popular na formulação 

das políticas públicas (HONDA, 20011). 

 No entanto, o instrumento urbanístico Concessão de Direito Real Uso para 

fins de moradia, estudo de caso analisado neste artigo, não consta na Constituição 

Federal de 1988, assim como não foi definido e regulamentado no texto do Estatuto da 

Cidade. 

 Para que sejam aplicados os instrumentos urbanísticos, algumas questões 

devem ser consideradas como o não cumprimento da função social da propriedade 

urbana, haver definição das áreas passíveis de aplicação dos instrumentos do Plano 

Diretor, e ser aprovada legislação municipal específica sobre exigências e prazos para 

cumprimento da função social. (HONDA, 2011) 

 

5 Presidente Prudente e habitação social 

 Presidente Prudente está localizada no oeste do estado de São Paulo, na 

região da Alta Sorocabana, próxima a divisa dos estados do Paraná e Mato Grosso do 

Sul. Baseada na agropecuária e na da instalação da estação ferroviária, inaugurada em 

janeiro de 1919, foi fundada pelos colonizadores Coronel Francisco de Paula Goulart e 

Coronel José Soares Marcondes, em 1917. A posterior fusão das duas propriedades deu 

início à cidade. Sua emancipação política ocorreu em 1921 com a criação do município. 

 A cidade expandiu-se significativamente entre a década de 1920 e primeira 

metade da de 1950, porém, sem planejamento e sem regularização legal, através da 

informalidade na organização fundiária do território, refletida na produção da cidade. No 

período compreendido entre os anos de 1960 e 1970, houve um aumento industrial local 
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dado pela desvinculação da agricultura, e de atividades do setor terciário, e também 

ocorreu crescimento da população (SPÓSITO, 1983). 

 O Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos (CPEU) da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP, desenvolveu o primeiro Plano Diretor da cidade de 

Presidente Prudente em 1968, porém as diretrizes deste Plano Diretor nunca foram 

adotadas. No mesmo ano (1968) foi implementado o primeiro conjunto habitacional desta 

cidade por meio de financiamento do Banco Nacional de Habitação (BNH), localizado em 

uma parte do Jardim Bongiovani, com 142 unidades unifamiliares. Este permaneceu por 

cerca de dez anos como o único conjunto habitacional de Presidente Prudente. Na época 

de sua implantação, o Jardim Bongiovani era uma área isolada em função das 

dificuldades de se atravessar o Córrego do Veado, e não possuía benfeitorias de 

urbanização (SPÓSITO, 1983). 

 Durante as décadas de 1970 e 1980, a expansão da malha urbana, que 

praticamente dobrou de tamanho, e ocorreu principalmente na parte sudoeste da cidade 

provocando a geração de vazios urbanos que permaneceram por longo período. Algumas 

ações na administração ocorridas entre os anos de 1973 e 1981, referentes à 

regularização de loteamentos, ao aumento do perímetro urbano e aumento de impostos 

urbanos como o IPTU, por exemplo, propiciaram a expansão urbana. Somando as essas 

ações a implantação de conjuntos habitacionais de interesse social no limite do perímetro 

urbano ou além deste, provocaram a realocação de camadas de renda mais baixa, 

aumentando a segregação socioespacial urbana. 

 Em 1978 foi construído o conjunto habitacional “Bartolomeu Bueno de 

Miranda”, no oeste da cidade, contendo 1017 unidades, financiado pelo BNH e COHAB 

(SILVA, 2005). Nos anos de 1980, 1981 e 1982, nove empreendimentos de habitação 

social foram executados (FERNANDES, 1998; SILVA, 2005). 

 Em 1985 foi aprovado o Programa Municipal de Habitação (PMH) em 

parceria com o Governo do Estado, que entregaram no ano de 1990, 80 moradias no 

Jardim Cambuci. Através do CDHU foram construídas 104 habitações próximas do 

Conjunto Habitacional Ana Jacinta entre os anos 1987 e1988 (FERNANDES, 1998). Em 

1987 foi implantado o Jardim Mediterrâneo, e o Jardim Itapura que somam 535 unidades, 

promovidos pela COHAB/CRHIS (FERNANDES, 1998). 

 Entre os anos de 1993 a 1996 assume o Poder Municipal o senhor Agripino 

de Oliveira Lima Filho, que em sua gestão, cede à população prudentina 4.013 lotes 

urbanizados por meio da “Concessão de Uso”, sem apoio estadual ou federal, onde os 

imóveis foram construídos através do processo de autoconstrução, foco desta análise. 
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Sendo 160 lotes no Bairro Terceiro Milênio, 1330 lotes no Jardim Humberto Salvador, 472 

lotes no Jardim Morada do Sol, 1250 lotes no Brasil Novo, 671 lotes no Jardim Belo 

Galindo e 130 lotes no Jardim Primavera. Todos situados na região norte da cidade. No 

ano de 1996 foi aprovado um novo Plano Diretor para o município (HONDA, 2011). 

 Em 1997, é retomado o financiamento pelo CDHU. Entre os anos de 2003 a 

2006 foram construídos cinco conjuntos habitacionais segundo as diretrizes do Programa 

de Arrendamento Residencial (PAR), do Governo Federal. 

 Foi aprovada a revisão do Plano diretor no ano de 2008. A cidade de 

Presidente Prudente tem se expandido com maior vigor na direção sudoeste onde se 

encontram condomínios voltados as classes mais abastadas e na direção oeste e norte, 

voltadas para as classes de menor poder aquisitivo. A expansão sempre mantém vazios 

urbanos, e é marcada pelo desinteresse de controle pelo Poder Municipal. 

 

6 Conclusão 

 Verificando o histórico de implantação de habitação de interesse social na 

cidade de Presidente Prudente-SP, pode-se afirmar que se tem permanecido dependente 

das ações publicas - federais e estaduais, e privadas (HONDA, 2011). 

 No entanto, segundo se pode verificar durante a gestão municipal 1993-

1996, a Prefeitura Municipal concedeu direito de uso de 4.013 lotes urbanizados, em seis 

loteamentos, mesmo não havendo legislação municipal aprovada que estimulasse ou 

direcionasse essa ação, ou seja, a ausência de aprovação do instrumento em alguma lei 

municipal não limitou o Poder Público a utilizá-lo, que possibilitou grande redução do 

déficit habitacional urbano nessa cidade; principalmente quando se verifica que a 

população urbana em 2000 (Censo IBGE 2000) era de 185.229 pessoas. 

 Ao mesmo tempo em que o Governo Municipal prudentino disponibilizou um 

grande percentual de lotes voltados à população carente, o primeiro Plano Diretor 

municipal baseado na Constituição Federal de 1988 estava sendo elaborado e aprovado 

na Câmara dos Vereadores, sem inclusão de instrumentos urbanísticos que pudessem 

auxiliar o controle, o planejamento e a gestão do espaço urbano; resultando em uma 

política habitacional municipal não inclusiva, e um descaso no acompanhamento do 

processo de expansão urbana. 
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