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¹ Toma-se como 
referência temporal, o 
início da intensificação 
das ações municipais, 
através da HABITAFOR, 
para urbanização de 
favelas (início dos anos 
2000) complementadas 
pelos 13 anos de atuação 
do PAC-UAP em 
Fortaleza.   



2 Tomaram parte dessa 
pesquisa grupos de 

diversas Universidades 
(UFPA, UFCG, UFPE, 

UFMG, UFRJ, UFABC, 
UFPR, UFRGS, USP). 

Foram organizados dois 
Workshops, culminando 

com o lançamento de um 
livro no III UrbFavelas em 

Salvador. 





3 Foram obtidos dados de 
17 Contratos de Execução 

realizados pela Caixa 
Econômica, além dos seus 

Quadros de Composição 
de Investimento (QCI) 

para a constatação desse 
montante investido. 





4 Utiliza-se aqui a 
metodologia proposta por 

AUSUBEL, David (2000) 
em uma proposta teórica 

de aprendizagem, onde 
uma nova informação se 

relaciona com um aspecto 
relevante da estrutura de 
conhecimento do sujeito. 

(CUNHA et all, 2015) 



5 opta-se pela realização 
de uma Análise de 
Conjuntura, pois a mesma 
promove um julgamento 
de todos os elementos 
importantes para a 
construção de um 
contexto social e político 
para a realidade aqui 
apresentada. 























6 Destaque para a 
Regulamentação da ZEIS 

da cidade de Recife-PE 
aprovada em 1983 

através da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo 

14.511/83           
(MORAES, 2017). Em Belo 

Horizonte na mesma 
época e realizada no 

âmbito do Profavela. Em 
Fortaleza a ZEIS foi 

inserida pela primeira vez 
no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano 
de 1992 (PDDU/92) 



7 A elaboração do Manual 
do Programa Habitar 
Brasil foi realizada pelo 
Ministério do Bem-Estar 
Social (MBES) em 1993. 

8 A elaboração do PEMAS 
pela municipalidade foi 
utilizada como pré-
requisito necessário  para 
inserção dos municípios 
no Programa Habitar 
Brasil. Em Fortaleza, foi 
elaborado em 2000 junto 
a COMHAB.  



9 Contrato firmado em 
13/03/1999 (nº 1126 

OC/BR). 

10 Makino (2015) ressalta 
em sua tese a relação 

entre os programas de 
Modernização de Estado 

proposto pelo BID e a 
capacidade estatal 

(capacidade tributária-
arrecadatória e quadro 

burocrático-
administrativo) em uma 

realidade de ascensão do 
ideário neoliberal na 

América Latina.  











11 Destaque para o Estudo 
anual sobre o setor 
habitacional e evolução 
de seus indicadores, 
realizado em 2015 e 
elaborado pela Fundação 
João Pinheiro (FJP). 





 





















 























12  O Conjunto Alvorada 
será resgatado em outros 

momentos desta pesquisa 
por ser um conjunto 

habitacional responsável 
por receber famílias 

oriundas de diferentes 
projetos de 

desfavelamento e 
urbanização de 

assentamentos precários 



















13 Art. 12. Os recursos do 
FNHIS serão aplicados de 
forma descentralizada, 
por intermédio dos 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios, que deverão:  
I – constituir fundo, com 
adoção orçamentária 
própria; II – constituir 
conselho que contemple a 
participação de entidades 
públicas e privadas, bem 
como segmentos da 
sociedade ligados à área 
de habitação; III – 
apresentar Plano 
Habitacional de Interesse 
Social; IV – firmar termo 
de adesão ao SNHIS; IV – 
elaborar relatório de 
gestão; VI – observar os 
parâmetros e diretrizes 
para concessão e 
subsídios no âmbito do 
SNHIS. 



























































 





 

 

14 O Plano de Trabalho 
Técnico Social (PTTS) 

consiste em um grupo de 
levantamentos, 

diagnóstico e trabalhos 
de campo realizados pela 

HABITAFOR e SCidades 
junto às comunidades 

alvo de projetos de 
urbanização. Disposto na 
Portaria nº 464, de 25 de 

julho de 2018 pelo 
MCidades. 

15 Trata-se de uma 
Secretaria extinta. 

Atualmente suas funções 
são realizadas através da 

Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio 

Ambiente (SEUMA). 











 

 

 

 

 

 



16 Elabora pela 
HABITAFOR em 2013 sob 
a coordenação da equipa 

e Serviço Social inserido 
no PAC-UAP. 

17 Mais informações 
podem ser encontradas 

na Tese de Kênia Rios. 
(RIOS, 2014)  







18 Mais informações 
podem ser encontradas 
na Tese de Kênia Rios. 
(RIOS, 2014)  









19 Segundo parâmetros da 
CEF, tem como padrão 
mínimo a construção de 
conjuntos habitacionais 
com número máximo de 
300 UH. Para casas, áreas 
que variam entre 36m² e 
38m². Para apartamentos, 
deve atender á Portaria 
269/2017 do MCidades 
não podendo ser inferior 
à 39m². (CEF)   

20 Habitafor inicia 
regularização fundiária de 
280 moradias na área do 
Açude João Lopes. 11 de 
dezembro de 2018. In: 
https://www.fortaleza.ce.
gov.br/noticias/habitafor-
inicia-regularizacao-
fundiaria-de-280-
moradias-na-area-do-
acude-joao-lopes   















21 O Conjunto Planalto 
Universo, situado no 

bairro Vila União teve sua 
construção entregue 

entre 2005 e 2006 sob a 
execução da HABITAFOR. 
Inicialmente, foi utilizado 
para reassentamento de 

famílias oriundas da 
Urbanização da Lagoa do 

Opaia.    









22 O Conjunto Planalto 
Universo, situado no 
bairro Vila União teve sua 
construção entregue 
entre 2005 e 2006 sob a 
execução da HABITAFOR. 
Inicialmente, foi utilizado 
para reassentamento de 
famílias oriundas da 
Urbanização da Lagoa do 
Opaia.    





23 Prefeitura inicia 
recadastramento de 
famílias do Conjunto 

Habitacional da Lagoa do 
Papicu. 27 de fevereiro de 

2013. 
In:https://www.fortaleza.
ce.gov.br/noticias/prefeit

ura-inicia-
recadastramento-de-
familias-do-conjunto-

habitacional-da-lagoa-do    































24 Entre 29 de maio e 12 
de junho de 2004, 
Relatores da ONU 
visitaram vários estados 
do Brasil para identificar 
violações no Direito à 
Cidade e elaborar 
recomendações de 
práticas positivas ao 
governo brasileiro. Mais 
informações podem ser 
encontradas no Relatório 
da Missão Conjunta 
(SAULE e CARDOSO, 
2005).    



























































































































 

 

 

 

 
















































































