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O Ciclo de Capacitação dos Municípios para a elaboração do Plano Municipal de Habitação de 
Interesse Social (PMHIS) dá continuidade às atividades dedicadas aos Grupos de Trabalho 
Locais (GTLs), realizando a segunda de seis oficinas, nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho de 
2010, em Goiânia/GO. 

O trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Agência Goiana de Habitação 
(AGEHAB), integra as ações do Eixo Planejamento do Programa Moradia Digna, criado para 
reformular a política pública de Habitação em Goiás.

O primeiro dos encontros sequenciados de capacitação e qualificação introduziu a temática 
habitacional com foco no planejamento. Tendo em vista que a metodologia de trabalho 
desenvolvida pela AGEHAB se ancora nos princípios da democracia participativa, a 1ª Oficina 
buscou promover discussões acerca do papel de cada um, poder público e demais segmentos 
sociais, na concepção e produção do PMHIS. Guiados pelo Roteiro 1, os municípios 
representados tomaram conhecimento da Proposta Metodológica e de ferramentas 
estruturantes do trabalho, com o intuito de que a elaboração do Plano seja possível 
associando as atribuições do poder público e a intervenção legítima e crítica da sociedade civil 
organizada.

Tais orientações contidas no Roteiro 1, criam condições estruturais para o desenvolvimento 
democrático e participativo da próxima etapa de formulação do PMHIS, que é tema do Roteiro 
2: Diagnóstico Habitacional. Sendo assim, na 2ª Oficina de Capacitação, os GTLs terão acesso 
a insumos técnicos necessários para quantificar e qualificar as demandas da população por 
moradia, em seus diversos aspectos.

Uma das etapas mais importantes do processo de elaboração do PMHIS, o Diagnóstico 
Habitacional deverá orientar as ações estratégicas do Plano Municipal de Habitação de 
Interesse Social (PMHIS). Para tanto, nesta etapa devem ser investigadas a história do lugar, a 
cultura de morar, o processo de ocupação e relações regionais. Também serão levantadas as 
atuais necessidades e ofertas habitacionais, na área urbana e rural, a estrutura institucional e 
a capacidade administrativa do município.
 
Consideramos importante ressaltar que a metodologia proposta para a elaboração do PMHIS 
busca a consolidação de laços de cooperação entre o poder público e a sociedade. Um 
exercício simultâneo de democracia participativa e de planejamento, com potencial para 
alcançar projeções que se aproximam sobremaneira da realidade das populações atendidas 
ao mesmo tempo em que fortalece a gestão pública municipal. 
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VOCÊ PRECISA SABER!

Informações gerais sobre o Diagnóstico Habitacional dos PMHIS.

Parte 1Roteiro para elaboração do Primeiro Conteúdo 

do Produto 2 do PMHIS:

Parte 1: Informações gerais sobre o Diagnóstico Habitacional

dos PMHIS.

Parte 2: A história do lugar, e relações regionais.

Parte 3: Necessidades Habitacionais.

Parte 4: Elaboração do documento com o primeiro conteúdo 

do Produto 2: Diagnóstico Habitacional.

A próxima Oficina de Capacitação para elaboração do Diagnóstico Habitacional 
abordará o conteúdo final a ser organizado em três partes, dando continuidade ao 
tema trabalhado no Roteiro da 2ª Oficina de Capacitação:  

Parte 

Parte 

Parte 

5: 

6: 

7: 

Oferta Habitacional.

Estrutura institucional e capacidade administrativa.

Elaboração do documento final do Produto 2:

Diagnóstico Habitacional.

Este Roteiro foi elaborado pelo Grupo de Coordenação Técnica (GTEC) da AGEHAB, em 
parceria com a equipe técnica do IBAM, e tem como objetivo orientar os integrantes do 
Grupo de Trabalho Local (GTL) dos municípios que participam do ciclo de capacitação 
do Programa Moradia Digna no seu Eixo Planejamento, para elaboração dos Planos 
Municipais de Habitação de Interesse Social (PMHIS), no que diz respeito ao Produto 
2: Diagnóstico Habitacional.

A capacitação para a elaboração do Diagnóstico Habitacional ocorrerá em duas 
oficinas. Assim, o primeiro conteúdo será organizado em quatro partes:

Importante

Muitos problemas habitacionais são decorrentes da ausência de política 
pública e planejamento.
 
A doação de lotes e casas não configura, em geral, política habitacional.

Em muitos casos as famílias que receberam as doações não permanecem no 
lote ou casa, comercializando ilegalmente o imóvel recebido e desrespeitando 
o investimento que a sociedade fez para garantir a esta família o cumprimento 
do direito à moradia.

Mesmo quando as famílias permanecem, a falta de uma política integrada às 
questões urbanas e sociais acaba por gerar problemas de exclusão, conflitos 
fundiários, favelização e violência. 

Os investimentos públicos para corrigir estes problemas, somados aos 
recursos já investidos para doação de lotes e/ou unidades habitacionais, se 
aplicados com o adequado planejamento, atenderiam de forma definitiva a 
um número maior de famílias, evitando ainda problemas fundiários, 
ambientais, urbanísticos e sociais.

Ao diagnosticar adequadamente a realidade habitacional do município pode-
se planejar as ações estratégicas otimizando a aplicação dos recursos 
públicos, superando e prevenindo velhos problemas e, efetivamente, 
promovendo moradia digna.

O conceito de direito à “moradia”, reconhecido como direito social pela Constituição 
Federal (art. 6º), implica não apenas no acesso à unidade habitacional, mas no acesso a 
uma habitação bem localizada, regularizada, com disponibilidade de energia elétrica, 
infraestrutura adequada de saneamento básico, transporte de qualidade e acesso ao 
emprego, equipamentos e serviços. Como os resultados do Diagnóstico Habitacional 
vão orientar estratégias e programas de ação e, especialmente, a definição de 
prioridades de investimento no município, é importante que o diagnóstico quantifique 
e qualifique todas as necessidades da população em termos de acesso à moradia 
digna. 
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Partindo do entendimento que diagnóstico é a análise e descrição de uma situação, o 
Diagnóstico Habitacional é a leitura feita sobre a realidade local no que diz respeito às 
condições de habitação no município, área urbana e área rural, identificando qual é a 
demanda e oferta, ou seja, o que falta e o que já existe para que a população tenha 
acesso à moradia digna.

O QUE É DIAGNÓSTICO HABITACIONAL?

Acervo OFIS

Lucas Ruiz

O Diagnóstico Habitacional deve ser uma base de informações que realmente traduza 
a realidade local e assim possibilite a pactuação de ações e estratégias do PMHIS entre 
os diversos segmentos sociais e o setor público. Além de realizá-lo com ampla 
participação social é fundamental que se compreenda verdadeiramente as causas da 
situação encontrada. Diagnosticar é também conhecer como as coisas aconteceram e 
as suas consequências.  Entender como elas são e porque elas são assim. 

Não é possível conhecer toda a realidade olhando de longe ou se baseando apenas nos 
dados que outros profissionais ou instituições produziram. Para conhecer a realidade 
local precisamos também percorrer os diferentes lugares do município, na área rural e 
na cidade, ouvir as pessoas sobre suas necessidades, carências e expectativas. 
Conhecer e compreender as diferenças e as equivalências entre um lugar e o outro.

Importante

Jo Miyagui

Fernando Cunha

MAPA ESQUEMÁTICO DAS REGIÕES DE COBERTURA

Para que isso seja realizado de forma abrangente, participativa e democrática é 
imprescindível a estruturação de uma rede de informação, mobilização e participação 

asocial. E foi isso que fizemos a partir do Roteiro 1 trabalhado na 1  Oficina de 
Capacitação. Os atores estratégicos serão fontes indispensáveis para todo o trabalho, 
especialmente para o Diagnóstico Habitacional. O plano de comunicação da primeira 
etapa deve ter despertado a atenção da população para a elaboração do PMHIS e 
deverá, nesta e nas próximas etapas, ampliar o conhecimento e a compreensão de 
toda a população sobre o Plano. A organização das regiões de cobertura e criação dos 
pontos de apoio (PAs) formam a base física para o conhecimento das diversidades 
sociais, econômicas, culturais e urbanísticas de cada comunidade.
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PA

RC

RC

RC (Região de Cobertura)
Vila Aurora

RC (Região de Cobertura)
Centro

PA 1: Associação de Moradores
Coordenador PA: João Nunes

PA 2: Associação de Moradores
Coordenador PA: João Nunes
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Em geral, as informações serão levantadas em campo, diretamente na fonte onde são 
originadas (fonte primária), ou estarão organizadas a partir de investigação ou 
pesquisa de qualquer natureza (acadêmica, jornalística, cartorial, policial) registrada e 
disponibilizada para o público em livros, jornais, relatórios, artigos científicos etc 
(fonte secundária).

ELABORANDO O DIAGNÓSTICO

Se ainda não foram identificados e mapeados todos os atores estratégicos e se houver 
necessidade de redefinir e/ou complementar as regiões de cobertura e, 
conseqüentemente, os pontos de apoio (PAs), o GTL deverá tomar as providências 
necessárias para manter o desempenho nivelado nas etapas de elaboração do PMHIS, 
assegurando sempre o cumprimento das atribuições do poder público e a intervenção 
legítima e crítica da sociedade civil organizada.

Importante

Importante

Outra ação importante que o GTL deverá empreender é o levantamento, estudo e 
sistematização dos dados oficiais disponibilizados pelas instituições que apóiam, 
realizam e publicam pesquisa como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Fundação João Pinheiro (FJP), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Goiás (SEPLAN) e outras 
secretarias estaduais como de Ciências e Tecnologia (SECTEC),  de Indústria e Comércio 
(SIC),  do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e das Cidades (SECidades). 
Somam-se ainda às instituições que dispõem de dados oficiais o Ministério das Cidades 
(MCidades), Centro de Estudos da Metrópole/Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEM/CEBRAP), Observatório das Metrópoles, Universidades, entre 
outras. Para auxiliar no acesso aos dados destas e de outras instituições, a AGEHAB - 
por meio do Grupo de Coordenação Técnica (GTEC) e equipe de Tutores - organizou um 
documento denominado Subsídio para Elaboração do Diagnóstico Habitacional do 
PMHIS e PEHIS de Goiás, disponibilizado para todos os GTLs. Neste material serão 
encontrados os dados oficiais existentes mais relevantes para consulta e elaboração do 
Diagnóstico Habitacional do PMHIS.

Como apresentado no Roteiro 1, um dos agentes estruturantes do processo de 
elaboração dos PMHIS e PEHIS, o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) composto 
por representação de vários órgãos do Governo do Estado  e outras instituições não 
governamentais, tem dentre suas competências a sistematização de informações que 
podem subsidiar a elaboração dos Planos, sempre de forma coordenada pelo GTEC. 

Importante

Em todas as etapas do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS) deve ser 
elaborado o plano de comunicação visando possibilitar o entendimento, por parte da 
sociedade, do que está sendo feito e onde se pode chegar com todo este trabalho. Para o 
plano de comunicação da etapa de desenvolvimento do Diagnóstico Habitacional, o GTL 

o
vai encontrar orientações no 2  Passo do Roteiro 1 (páginas 13 e 14).  

Para o levantamento dos dados em fonte primária, além de mobilizar e orientar os 
coordenadores de PAs (pontos de apoio) visando à realização da leitura com a 
comunidade sobre a realidade de cada região de cobertura, o GTL deve também 
planejar uma ação junto aos atores estratégicos que conheçam bem a história do lugar.  

Visitas a campo, reuniões, debates, entrevistas, registros fotográficos, mapeamentos, 
relatórios e outros procedimentos de coleta e sistematização dos dados vão subsidiar o 
documento final do Diagnóstico Habitacional do PMHIS.

Com relação às fontes secundárias, o GTL deve buscar registros oficiais que 
contenham informações relevantes para a elaboração do Diagnóstico Habitacional. 
Os atores estratégicos das secretarias e demais órgãos setoriais da Prefeitura ou de 
órgãos e programas estaduais e federais com extensão no município (CADÚNICO, Bolsa 
Família, Estratégia de Saúde da Família – ESF etc), bem como aqueles que atuam nas 
instâncias de pesquisa, arquivamento e produção de conhecimento (faculdades, 
universidades, museus, bibliotecas) vão contribuir significativamente nesta etapa.

É importante ressaltar que, em geral, os dados oficiais não são suficientes para 
representar com exatidão a realidade local. Ainda assim, esta base de dados deve 
sempre ser incorporada ao Diagnóstico Habitacional e, em alguns casos, deve ser 
complementada com análises e considerações pautadas nestas informações já 
tratadas e sistematizadas, levantadas a partir de fontes primárias. A elaboração do 
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social é a oportunidade para se fazer uma 
aproximação da realidade.

Todas as informações coletadas, seja de fonte primária ou secundária, precisam ser 
adequadamente organizadas e sistematizadas possibilitando a compreensão plena da 
realidade do município. De forma contextualizada, faça um detalhamento eficiente do 
que existe, do que falta, de qual processo provocou a situação atual, entendendo bem 
as suas causas e consequências.



Além do relatório contando o processo de ocupação do território, orientamos a 
produção de três mapas para complementar a ilustração destas informações:
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A história do lugar e as relações regionais.

Parte 2

Quando observamos uma situação, nem sempre percebemos quais são suas razões, 
suas motivações. Conhecer a origem e o processo das coisas nos permite compreendê-
las de forma contextualizada e, assim, transformá-las. Por exemplo, a última cena de 
um filme não fará sentido completo se você não acompanhou a história desde o início, 
por mais que a observação daquela cena nos traga fortes indícios sobre os personagens 
e o enredo. Somente assistindo ao filme do começo ao fim será possível ter condições 
para uma compreensão mais fiel dos fatos.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

Conhecer o processo de ocupação do território e organizá-lo em relatório, mapas e 
linha do tempo destacando as mudanças estruturais e conjunturais ocorridas neste 
território ao longo da história do lugar.

o1  Passo

O documento originado das orientações do 1º Passo deverá descrever a forma como 
surgiu e como foi se dando a ocupação do território durante as várias fases (povoado, 
vila, distrito, município). Será importante entender as transformações ocorridas ao 
longo do tempo, até chegar à situação atual, e quais foram os fatores que induziram ou 
impediram estas transformações. As informações relatadas devem ser ilustradas, 
sempre que possível, com fotos, recortes de matérias de jornais e outros documentos 
que registraram aspectos históricos da ocupação.  

Mapa 1: Mapa do histórico do parcelamento e situação fundiária

Mapa 2: Mapa do histórico e situação da ocupação

Mapa 3: Mapa das características atuais de uso e ocupação do território

Tudo isso organizado no Diagnóstico Habitacional do PMHIS possibilitará um pacto 
consciente e responsável entre a sociedade e o poder público para a definição de ações 
e estratégias no enfrentamento das questões habitacionais no município.

Durante o processo de mobilização e reunião com a comunidade, será comum a 
população solicitar ao GTL informações sobre previsão para a construção e “doação” 
de casas ou outro atendimento habitacional. Aproveite a oportunidade para esclarecer 
que muitos problemas habitacionais do município são consequências das formas 
tradicionais de tratar a questão habitacional,  da falta de planejamento e de políticas 
públicas adequadas. Que a correção e a não continuidade destes problemas requer 
conhecimento das causas e dos impactos ocorridos. Esclareça que, para a solução ser 
completa, adequada, definitiva temos que diagnosticar os problemas, planejar as 
soluções e pactuar os procedimentos. E esta é a oportunidade de todos participarem 
decidindo o que fazer, como fazer, por onde começar, quais os recursos a serem 
empregados, como os recursos serão viabilizados e como evitar o surgimento de novos 
problemas de habitação no município.

Importante

Conhecer a história do lugar para decifrar seu processo de ocupação, a cultura de 
morar e as relações regionais que influenciaram e podem influenciar no seu 
desenvolvimento;

Entender as dinâmicas socioeconômicas e culturais do município e da região onde está 
inserido, compreendendo a questão habitacional para além da produção e melhoria 
das unidades habitacionais;

Conhecer, mobilizar e envolver os atores sociais que atuaram e podem atuar nas 
questões habitacionais do município;

Quantificar e qualificar as necessidades e ofertas habitacionais no município, 
estabelecendo interface com as questões sociais, culturais, econômicas, urbanísticas e 
ambientais;

Compreender as dificuldades e potencialidades da estrutura institucional e da 
capacidade administrativa, incluindo as condições estabelecidas pela legislação local e 
a capacidade de investimentos na implementação da política habitacional.

Em síntese, a missão do grupo é:
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Mapa do histórico do parcelamento e situação fundiária

É a representação gráfica que reúne as informações de quantos, quais e onde estão os 
parcelamentos (loteamentos/bairros), que configuram a atual área urbana do 
município. Nele é evidenciado o processo de expansão da malha urbana ao longo do 
tempo (do início da cidade aos dias atuais), identificando os parcelamentos 
implantados com ou sem registros em cartório.

As informações para a produção deste mapa podem ser encontradas na própria 
prefeitura, no setor responsável pela análise e aprovação de loteamentos e também 
nos cartórios de registro de imóveis, que são fontes estratégicas para o levantamento 
destes dados. 

Este mapa deve apresentar toda a malha urbana e ter o nome, o ano de registro e os 
limites de cada parcelamento (implantado ou não) destacado. Deve também fazer 
parte desta base mapeada, a demarcação explícita do perímetro urbano em vigor (veja 
Lei do Perímetro Urbano). 

Sempre que possível deverão ser utilizadas imagem de satélite e/ou fotografia aérea 
para aferição e/ou complementação das informações a serem mapeadas.

Em caso de parcelamentos clandestinos ou outra situação em que não exista nenhuma 
representação mapeada, a imagem de satélite e/ou fotografia aérea servirá como base 
gráfica para complementar o desenho da malha urbana no mapa. Na ausência de 
imagens, recomenda-se ao GTL registrar este acréscimo demarcando formato e 
dimensão numa poligonal que represente a situação existente. 

Mapa 1
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Desenho Esquemático:
Mapa do histórico do parcelamento e situação fundiária

Parcelamento registrado até 1930

Parcelamento registrado entre 1931 e 1950

Parcelamento registrado entre 1951 e 1970

Parcelamento registrado entre 1971 e 1980

Parcelamento registrado entre 1981 e 1990

Parcelamento registrado entre 1991 e 2000

Parcelamento registrado entre 2001 e 2010

Parcelamentos sem registro cartorial 

Caso o GTL entenda necessária a inclusão na legenda de alguma data de registro de 
parcelamento anterior a 1930, por sua relevância histórica, a definição deverá ser discutida 
e validada com o(a) tutor(a) do município.  

Mapa 2

Mapa do histórico e situação da ocupação

É a representação gráfica que reúne informações de quais parcelamentos 
(loteamentos/bairros) estão ocupados, evidenciando o processo de expansão desta 
ocupação ao longo do tempo e quais as condições atuais em relação ao percentual de 
ocupação de cada parcelamento.

As informações para a produção deste mapa podem ser encontradas no setor de 
cadastro imobiliário da prefeitura e/ou entrevistando os moradores que tenham 
conhecimento sobre a história e a situação atual de cada bairro (quase sempre os 
moradores mais antigos detêm informações importantes para o trabalho). 

Este mapa deve apresentar toda a malha urbana e ter destacados o nome, o percentual 
estimado de ocupação (veja indicação na legenda abaixo) e os limites de cada 
parcelamento (implantado ou não). Deve também fazer parte desta base mapeada a 
demarcação explícita do perímetro urbano em vigor (veja Lei do Perímetro Urbano). 

Vale ressaltar que a ocupação aqui tratada se refere ao lote edificado, independente do 
tipo de uso ou adensamento que venha a ter. 

Sempre que possível deverão ser utilizadas imagem de satélite e/ou fotografia aérea 
para aferição e/ou complementação das informações a serem mapeadas.

Caso o GTL entenda necessária a inclusão na legenda de alguma data de ocupação anterior a 1930, 
por sua relevância histórica, a definição deverá ser discutida e validada com o(a) tutor(a) do 
município.  

A indicação de ocupação em cada loteamento/
bairro deve seguir os parâmetros abaixo listados:

Ocupação inicial

Ocupação até 1930

Ocupação entre 1931 e 1950

Ocupação entre 1951 e 1970

Ocupação entre 1971 e 1980

Ocupação entre 1981 e 1990

Ocupação entre 1991 e 2000

Ocupação entre 2001 e 2010

Parcelamentos sem ocupação
(1927) Setor Central 

(1945) Vila Nova Glória

(1953) Bairro Bonfim 

(1958) Bairro Veredas

(...)

(1971) Bairro Nossa Senhora de Fátima

(1914 - S/R) Distrito do Jiló

Desenho Esquemático:
Mapa do histórico e situação da ocupação

Perímetro urbano Perímetro urbano
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Ocupação menor do que 10% 

Ocupação >10% < 30% 

Ocupação >30% < 50%

Ocupação >50% < 80%

Ocupação >80% < 100%

Ocupação 100%

2

3

11

7

8

4

9

10

1

1

2

3

6

4

5

5

11
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Mapa das características atuais de uso e ocupação do território

É a representação gráfica que reúne as informações das características predominantes 
de uso e ocupação em cada um dos parcelamentos (loteamentos/bairros), 
evidenciando a distribuição de infraestrutura e serviços no território urbano e as 
relações de ocupação e uso deste território.

As informações para a produção deste mapa podem ser encontradas na própria 
prefeitura, no setor responsável pela análise e aprovação de loteamentos, nas 
secretarias responsáveis pelo setor de infrastrutura, educação, saúde, entre outras. A 
partir dos dados secundários devem ser realizadas visitas a campo checando e 
complementando as informações levantadas. Uma vez sistematizadas as informações 
devem ser apresentadas nas reuniões comunitárias para validação e/ou adequação. 
 
Este mapa deve conter toda a malha urbana e ter destacados o perímetro urbano em 
vigor, o nome e os limites de cada parcelamento (implantados ou não). Para 
caracterização da ocupação do território deverá constar no mapa: i) predominância de 
uso (residencial, comercial, industrial, institucional etc); ii) áreas verdes (fundos de 
vale, veredas etc); iii) áreas impróprias ou de risco para ocupação residencial (áreas 
sujeitas a alagamento, com solo contaminado, em servidão de rodovias, em servidão 
de linhas de transmissão etc); iv) tipologia habitacional predominante (ver orientações 
no próximo passo); v) infraestrutura existente; e vi) equipamentos sociais e serviços 
públicos. 

Ressaltamos que, quando existir ocupações concentradas em áreas rurais (distritos, 
povoados e/ou assentamentos rurais), estas também deverão ser relatadas e 
mapeadas.

O objetivo do 1º Passo é identificar os processos de transformação do território a partir 
de sua ocupação. Compreender quais são os impactos positivos ou negativos que a 
ocupação do território pode gerar para o desenvolvimento urbano socialmente justo e 
ambientalmente adequado, tendo como meta a promoção e o acesso à moradia digna.   

Caso o GTL entenda necessária a produção de outros mapas ou, pelas limitações de 
informações consistentes, a supressão de algum dos mapas indicados, a definição 
deverá ser discutida e validada com o(a) tutor(a) do município.  

Ao final da realização das etapas propostas no 1º Passo, além de elaboração de 
relatório e mapas, o GTL deverá sistematizar as informações na Matriz de 
Caracterização do uso e ocupação do território (Quadro 1) esquematizada abaixo:

Quadro 1 - Matriz de caracterização do uso e ocupação do território

Desenho Esquemático:
Mapa das características atuais de uso e ocupação do território

*listar todas as infraestruturas disponíveis incluindo drenagem e coleta de lixo
**listar todos os  serviços disponíveis incluindo segurança pública

(a) Indicar o tipo de necessidade habitacional presente no loteamento/bairro.
(b) Este campo deve conter o relato suscinto da situação de conflito, quando houver.
(c) Este campo deve ser preenchido de forma semaforizada – vermelho ou amarelo ou verde – indicando a intensidade de risco para as famílias residentes.
(d) Deste campo deve ser preenchido de forma semaforizada – vermelho ou amarelo ou verde – indicando o nível de precariedade urbanística do lugar.
(e) Este campo deve ser preenchido de forma semaforizada – vermelho ou amarelo ou verde – indicando o nível dos problemas socioeconômicos das comunidades residentes.
(f) Este campo deve ser preenchido de forma semaforizada – vermelho ou amarelo ou verde – indicando o nível de impacto ambiental que a ocupação provoca.

Legenda para semaforização 

situação grave situação moderada não existe 

Necessidades
habitacionais apuradas 

(a) 

Situação de conflito
(b)

Situação de risco 
(c)

Precariedade
urbanística

(d)

Situação de
vulnerabilidade social 

(e)

Impacto ambiental
(f)

tipologia predominante A
 tipologia predominante B
 tipologia predominante C
 tipologia predominante D

 infraestrutura 

 equipamentos sociais e serviços públicos 
Escola Estadual

Posto de Saúde

Cartório

Perímetro urbano

Estrutura viária principal

Limite de parcelamento

Uso predominante – residencial

Uso predominante – comercial 

Uso predominante – misto

Uso predominante – institucional

Uso predominante – industrial

Outros usos predominantes

Áreas verdes

Áreas impróprias ou de risco para ocupação residencial

Mapa 3
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Nome do
parcelamento

/bairro

Ano de registro
em cartório

Ano do início
da ocupação

% aproximado
da ocupação

atual

Atendimento
atual em 

infraestrutura*

Atendimento
atual

em serviços
sociais**

Uso
predominante

atual

Tipologia
predominante

atual

obs. Esta coluna e as 
demais deverão ser 
preenchidas a partir 
da realização das 
atividades orientadas 
na PARTE 3 deste 
Roteiro.
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Situação de conflito:
toda e qualquer situação de tensão e/ou insegurança vivida pela comunidade 
residente em decorrência de atritos ou disputas entre agentes da própria comunidade 
ou com outros agentes sociais (poder público, vizinhança, setor imobiliário, 
proprietário da terra etc). Quase sempre as situações de conflito são geradas por 
problemas fundiários, incômodo provocado pelo uso e ocupação do lugar, violência 
social e disputa de liderança. Outras situações de conflito não citadas aqui podem ser 
incorporadas pelo GTL, se relevantes para a definição de estratégias e programas de 
ação no PMHIS.

Situação de risco:
toda e qualquer situação vivida pela comunidade residente que coloque em risco a 
saúde, a segurança e/ou a vida da coletividade. Em geral, esta situação ocorre em áreas 
denominadas de risco como áreas sujeitas a alagamento, deslizamento de encostas, 
contaminação por materiais nocivos (lixões, depósitos de material químico etc), ou 
ainda, áreas de servidão de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia 
elétrica etc.

Precariedade urbanística:
ausência de infraestrutra e serviços públicos impactando negativamente nas 
condições de habitabilidade, salubridade, acessibilidade e segurança (jurídica, física e 
pública) da comunidade residente.

Situação de vulnerabilidade social:
toda situação que configura incapacidade da pessoa ou família de superar, por meios 
próprios, a condição de exclusão, violência e carência em que vive, estando seus 
direitos sociais e cidadania comprometidos pela condição socioeconômica e 
urbanística em que vive.

Impacto ambiental:
impacto causado ao ambiente natural, muito especialmente no que diz respeito à 
preservação dos recursos hídricos e áreas de matas, veredas, cerrado etc. Devem ser 
observadas também situações onde a ocupação urbana potencializa algum tipo de 
problema geológico-geotécnico pré existente como erosões, afundamento do solo e 
outros.

Consideramos para este trabalho: 

No caso de municípios que tenham elaborado o Plano Diretor, recomenda-se a análise 
e apropriação de estudos e outros documentos relacionados ao referido Plano. Muitas 
atividades propostas no 1º Passo podem já ter sido total ou parcialmente realizadas, 
podendo ser recuperadas agora à luz da ênfase habitacional.

Importante

Conhecer a cultura de morar do lugar e organizar as informações em relatório e linha 
do tempo, destacando as mudanças ocorridas ao longo da história.

o2  Passo

O documento originado das orientações do 2º Passo deverá descrever as tipologias 
habitacionais (modelo das casas) predominantes ao longo do tempo nas áreas urbana 
e rural, possibilitando conhecer o modo de morar. Será importante entender as 
transformações ocorridas da origem do município até a situação atual e quais foram os 
fatores que induziram a estas mudanças. As informações relatadas devem ser 
ilustradas, sempre que possível, com desenhos, croquis, fotos, encartes e outros 
documentos que registrem a tipologia que predominou em cada período histórico.  

Das tipologias predominantes:

o modelo de casa que conhecemos hoje não foi sempre assim. Pense na casa onde você 
mora. Ela é um tipo de casa predominante (comum) na sua cidade? Quando seus pais 
tinham a sua idade a casa onde eles moravam era igual à sua? E seus avós moravam em 
que tipo de casa quando tinham a sua idade? E os avós deles? 

Pois é! Ao longo do tempo, por motivos diversos, o modelo das casas foi mudando e 
também o modo de morar. É importante saber se essas mudanças provocaram perdas 
ou ganhos. Nossos costumes, nosso jeito de usar a casa, o quintal, a 'porta da rua' ainda 
são os mesmos? O que seria interessante recuperar para incorporar às moradias 
atuais? E como este resgate poderia ser apropriado (ajustado) às necessidades de 
hoje? 

Avalie também como eram construídas as casas em cada período histórico quando 
predominou uma tipologia e, se os materiais e as tecnologias adotadas podem ser 
resgatados para promover habitações com mais qualidade e custos equivalentes ou 
mais acessíveis que os praticados nas tipologias atuais.
 
As informações para a produção deste conteúdo podem ser encontradas em 
instituições que trabalham com registro e memória como bibliotecas, museus, centros 
de referência histórica, universidades, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e outros. A entrevista com moradores que tenham conhecimento 
sobre a história do lugar também pode contribuir com a produção deste conteúdo 
(quase sempre os moradores mais antigos são atores estratégicos para estas 
informações). 

Além de produzir o relatório abordando as tipologias que predominaram ao longo da 
história até os dias de hoje no município (área urbana e rural), orientamos que no 
Mapa das características atuais do uso e ocupação do território (Mapa 3) sejam 
inseridas apenas as tipologias que predominam atualmente. 
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Conhecer as relações regionais compreendendo a inserção do município no território 
e identificando o recorte regional no qual ele se articula.

o3  Passo

O documento originado do 3º Passo deverá descrever as relações regionais de apoio 
em que o município se insere, identificando a movimentação da população para outros 
municípios em busca de trabalho, lazer, comércio qualificado, expedição de 
documentos, serviços bancários e cartoriais, serviços públicos de saúde, educação, 
entre outros. Quando possível, deve também ser identificada, a movimentação (para o 
município em estudo) de populações residentes em outros municípios, em busca de 
suporte como aqueles acima citados. 

Nesta fase do trabalho deve-se analisar como vetores de impacto regional, a malha 
rodoviária de conexão local, estadual e nacional existente, bem como o projeto viário 
previsto para os próximos 15 anos. É importante registrar se o município tem e/ou terá 
intervenção de rede ferroviária, além de projetos de grande impacto social, econômico 
e ambiental instalados e/ou a serem instalados na região, tais como hidrelétricas, 
usinas de álcool, usinas de mineração, complexos ou instâncias turísticas e outros. 

Parte das informações para a produção deste conteúdo podem ser encontradas no 
documento Subsídio para Elaboração do Diagnóstico Habitacional do PMHIS e do 
PEHIS de Goiás, fornecido pela AGEHAB aos GTLs. As bases de dados da SEPLAN, da 
SECTEC, SEMARH, SIC, SeCidades, de institutos e universidades que tenham estudos e 
pesquisas sobre desenvolvimento regional em Goiás são fontes também importantes. 
O Ministério das Cidades e o Ministério de Integração Nacional possuem informações 
atualizadas sobre obras de grande porte em execução no Estado de Goiás com recursos 
federais (especialmente obras com recurso do PAC). 

As informações relativas às movimentações chamadas pendulares (deslocamento 
cotidiano ou periódico em busca de atendimento em educação, saúde, assistência 
social, comércio, emprego etc), podem ser acessadas na própria prefeitura e/ou em 
reuniões com a comunidade.

Além do relatório abordando as relações regionais do município, orientamos o 
preenchimento da Matriz de sistematização das relações regionais (Quadro 3),  
apresentada à frente e a produção do Mapa de relações regionais (Mapa 4) para 
ilustrar este conteúdo: 

Data/Período
Marcos

históricos

Fase da economia
(atividade

predominante)

População
(estimada)

História
do nome

Ano
de surgimento

Como surgiu
Nome

do município

identificação do município

Tipologia 
habitacional

predominante

Características 
da ocupação do

território

Relações 
regionais 

estabelecidas
Mapa de relações regionais 

É a representação gráfica que reúne as informações que caracterizam a inserção 
regional do município, devendo conter no mínimo as seguintes informações: i) 
identificação destacada dos municípios com quem mantém relação de dependência 
e/ou de apoio; ii) traçado da estrutura rodoviária e ferroviária no recorte regional; iii) 
localização dos empreendimentos que provocam ou irão provocar grande impacto 
social, econômico e ambiental no município e iv) demarcação de áreas definidas como 
Unidades de Conservação Ambiental. 

Mapa 4

O objetivo do 2º Passo é recuperar a memória do jeito de morar tradicional, 
identificando as mudanças que ocorreram ao longo do tempo e refletindo sobre os 
benefícios ou prejuízos destas mudanças. Também é importante repensar a questão 
habitacional incorporando e/ou reeditando, quando pertinente, as técnicas 
construtivas tradicionais, o material utilizado e a cultura de morar de cada lugar.

Ao final dos dois primeiros passos, além de elaborar os relatórios e mapas referentes a 
cada um deles, o GTL deverá sistematizar as informações na Matriz da Linha do Tempo 
apresentada neste Roteiro.

Quadro 2 - Matriz da Linha do Tempo
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O objetivo do 3º Passo é compreender a inserção do município na região, as relações 
de dependência ou apoio que são estabelecidas em função das estruturas econômicas 
e urbanas existentes, os impactos negativos e positivos que estas relações impõem à 
sociedade e a partir deste conhecimento, possibilitar o planejamento das ações e 
estratégias para o setor habitacional e o enfrentamento das demandas e necessidades 
decorrentes desta realidade, em função da inserção regional do município.

Perímetro urbano

Limites municipais

Rodovias

Ferrovia

Município em estudo

Hidrovia

Município com quem mantém relação de dependência

Município com quem mantém relação de apoio

Empreendimentos mineradores

Empreendimentos sucroalcooleiros

Hidroelétricas

Indústria de alimentos
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Desenho Esquemático:
Mapa de relações regionais

Quadro 3 - Matriz de sistematização das relações regionais

apoiado o 
município de:

para: se apoiado no 
município de:

para:

inserir nome 
do município

tipo de
apoio

indicador

consequências

inserir nome 
do município

tipo de
apoio

indicador

consequências

desloca para: 

2. Relacione os motivos que provocam migração de população para o seu município 
e do seu município para outros.

situação
recebe

população de:

motivação indicador
inserir nome 
do município

tipo de
apoio

inserir nome 
do município

situação

3. Vetores regionais de desenvolvimento do município.

inserir nome dos empreendimentos inserir tipos de impacto
(positivos e negativos)

tipo de impactotipo de empreendimento

Região de planejamento:

1. Levando em consideração as principais relações regionais, o município tem:

indicador

Arrajo Produtivo Local_APL

Outros empreendimentos

Unidade de Conservação

Parque Nacional
Tamanduá Bandeira

Município
01 Município

02

Município
03

Município
04

Município
05

Município
06

Município
07

Município
09

Município
08

Nome do município: 
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Quadro 4 - Síntese dos componentes das necessidades habitacionais, 
assentamentos precários e demanda demográfica.

2) Inadequação dos domicílios ( ) necessidade de investir em melhoria da moradia existente

Densidade excessiva de moradores por domicílio 
Carência de serviços de infraestrutura 
Inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva  
Inadequação fundiária urbana

i.
ii.

iii.
iv.

3) Assentamentos precários

Consolidados
Consolidáveis 
Não consolidáveis

i.
ii.

iii.

4) Demanda Demográfica

Projeção demográficai.

1) Déficit habitacional  (necessidade de construção de novas moradias) 

a.incremento de estoque

Domicílios improvisados
Coabitação familiar
Ônus excessivo com aluguel (*)

b.reposição de estoque

Domicílios rústicos  i.
ii.

iii.

i.

A FJP calculou o déficit habitacional para o ano de 2000 dos municípios goianos com 
mais de 20.000 habitantes e esses números podem não corresponder às necessidades 
atuais. Para os municípios com menos de 20.000 habitantes, o Ministério das Cidades 
divulgou uma estimativa do déficit habitacional para ano de 2007. Em ambos os casos, 
os conceitos e variáveis adotados para composição do déficit habitacional do 
município deverão ser revisados e as estimativas do déficit deverão ser atualizadas 
com dados locais, por meio de registros, cadastros municipais e/ou levantamentos de 
campo.

Importante

(*) este componente foi considerado na composição do déficit a partir da revisão da metodologia que estimou as
necessidades habitacionais para as unidades da federação  em 2000. 

Necessidades Habitacionais.

Parte 3

Milhares de famílias brasileiras não têm o direito constitucional de acesso à moradia 
digna garantido. Muitas precisam de uma casa para morar porque residem em 
habitações improvisadas, vivem em situações de constrangimento com outras 
famílias, têm comprometida a pouca renda familiar com aluguel ou ocupam unidades 
muito precárias que devem ser substituídas. 

Outras demandam investimento para melhoria habitacional ampliando suas moradias 
muito pequenas, instalando a infraestrutura inexistente, construindo uma unidade 
sanitária domiciliar e superando as questões de propriedade ou posse legal do 
domicílio.

São diversos os problemas que configuram necessidades habitacionais. Quase todos 
implicando em exclusão social, violência urbana, insalubridade, preconceito e até risco 
de vida. 

Para contrapor esta realidade socialmente injusta e inadequada do ponto de vista 
urbanístico e ambiental, uma das formas mais poderosas é o planejamento. Conhecer, 
quantificar e qualificar estas necessidades é condição indispensável para planejar. 
Assim, esta etapa do trabalho será dedicada a orientar os procedimentos e apresentar 
os conceitos para o reconhecimento, a quantificação e a qualificação das necessidades 
habitacionais de cada município.

Para quantificar e qualificar as necessidades habitacionais do seu município 
utilizaremos como referência a metodologia desenvolvida e aperfeiçoada pela 
Fundação João Pinheiro (FJP) desde a década de 1990. Segundo essa metodologia que 
estima as necessidades habitacionais no Brasil com base nos dados do IBGE, o conceito 
de necessidades habitacionais engloba o déficit habitacional básico (necessidade de 
construção de novas moradias) e inadequação dos domicílios  (necessidade de investir 
em melhoria da moradia existente).

Outra situação que deve ser identificada e caracterizada nesta etapa dos trabalhos é a 
dos assentamentos precários. Este item não é um componente que compõe o 
conceito de necessidades habitacionais da FJP. Configura-se como parcela do território 
onde pode se concentram vários componentes do déficit habitacional e da 
inadequação habitacional.

Nesta etapa do roteiro também serão abordadas informações referentes à demanda 
demográfica. Embora este item também não represente um componente das 
necessidades habitacionais da FJP, as projeções do crescimento populacional e, a 
demanda futura decorrente deste crescimento deve ser investigado para constar no 
relatório final do Diagnóstico Habitacional do município.

ORIENTAÇÕES INICIAIS 
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Quadro 5: Matriz de necessidades habitacionais 

Quadro 6: Ficha de caracterização dos assentamentos precários  

Mapa 5: Mapa das necessidades habitacionais e assentamentos precários

Para auxiliar os municípios no levantamento dos dados relativos às necessidades 
habitacionais, a AGEHAB preparou o documento Subsídio para elaboração do 
Diagnóstico Habitacional dos PMHIS e PEHIS de Goiás, que contém um banco de dados 
com informações agregadas dos 246 municípios goianos. 

Outras fontes de informações importantes também devem ser acessadas: Pesquisa 
Cadastral Municipal; Cadastro Único dos Beneficiários de Programas Sociais 
(CADÚNICO); Capacidades Administrativas, Déficit e Efetividade na Política 
Habitacional CEM/CEBRAP; Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC); 
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF); Sistema de Informações Socioeconômicas 
dos Municípios Brasileiros, da CAIXA (SIMBRASIL); Estudo de Assentamentos Precários 
no Brasil Urbano do CEM/CEBRAP/MCidades, cadastros de programas sociais federeis 
e estaduais entre outras.

No que diz respeito aos dados oficiais para as informações relativas aos 
assentamentos precários, devem ser analisadas as informações do Censo IBGE sobre 
os aglomerados subnormais, embora elas apresentem subsídios incompletos, pois 
raramente os aglomerados subnormais correspondem às áreas efetivamente 
ocupadas por assentamentos precários. Como as informações são relativas ao ano de 
2000, é importante fazer a atualização dos dados com base nas informações e 
estimativas disponíveis para períodos recentes. 

O estudo intitulado Assentamentos Precários no Brasil Urbano, recentemente 
realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM) para o Ministério das Cidades, 
com base nas informações do Censo Demográfico, conseguiu avançar bastante na 
quantificação da população residente em áreas precárias e permitiu a construção de 
novas referências para a caracterização do universo dos domicílios e da população 
nessas áreas. Este estudo está disponível no site do MCidades ( ). 

De forma geral, para quantificar os domicílios e a população que se encontra em 
condição de necessidade habitacional e/ou residindo em assentamentos precários 
devem ser utilizados os cadastros municipais. Essas informações, contudo, nem 
sempre estão facilmente disponíveis e, alguns municípios não contam com cadastros 
confiáveis ou recursos (técnicos e financeiros) suficientes para realizar essa tarefa. 

Caso esta fonte seja frágil, deve-se recorrer aos cadastros de concessionárias de 
serviços públicos ou ainda a imagens de satélites que forneçam uma referência geral 
da ocupação horizontal. Mesmo quando as informações são muito precárias, sempre é 
possível, a partir de uma definição aproximada do perímetro do assentamento, 
quantificar os domicílios de um determinado setor representativo do conjunto e 
estimar o número total de domicílios. 

www.cidades.gov.br

Levantamento dos dados secundários para quantificar e qualificar as necessidades 
habitacionais (déficit habitacional ou inadequação dos domicílios), identificar e 
caracterizar os assentamentos precários (área urbana e área rural) e conhecer a 
demanda demográfica projetada para o município.   

o1  Passo
Os dados referentes à demanda demográfica também devem integrar o Diagnóstico 
Habitacional embora não tenha sido incluído nos estudos sobre as necessidades 
habitacionais desenvolvidos pela FJP. Cálculos dessa ordem foram elaborados pelo 
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG)/MCidades e se baseiam nas projeções populacionais 
construídas segundo o método que maneja dados relativos à natalidade, mortalidade 
e migração. Inicialmente estes dados estavam disponíveis apenas para grandes regiões 
e unidades da federação do Brasil. Mais recentemente o IBGE incorporou estimativas 
oficiais da demanda demográfica também para municípios. O estudo tem o título: 
Projeção da população do Brasil por sexo e idade: 1980-2050 = Revisão 2008.

 

Todas as informações levantadas nesta etapa do trabalho devem ser sistematizadas 
nos seguintes instrumentos:

Mapa das necessidades habitacionais e assentamentos precários

É a representação gráfica que reúne as informações sobre a quantidade, os tipos e a 
localização das situações que configuram as necessidades habitacionais na área rural e 
na cidade (déficit habitacional e inadequação dos domicílios), bem como evidenciar a 
territorialização e qualificação dos assentamentos precários.
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Desenho Esquemático:
Mapa das Necessidades Habitacionais e assentamentos precários

Perímetro urbano
Estrutura viária principal
Limite de parcelamento

Assentamento Precário
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DI_Domicílio Improvisado
CF_Coabitação Familiar
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DE_Densidade Excessiva
CI_Carência em Serviços de Infra Estrutura
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Demanda por
incremento
de estoque

Domicílios improvisados

Domicílios com
coabitação familiar

Ônus excessivo
com aluguel

Demanda por
reposição

de estoque

Demanda
por melhoria

Domicílios com
adensamento excessivo:

Inexistência de unidade
sanitária domiciliar

exclusiva

Domicílios rústicos

Domicílios carentes
de infraestrutura

Domicílios com
inadequação fundiária

Consolidados

Nome do município: 

Assentamentos
Precários

Domicílios em área de risco(*)

Consolidáveis

 Não Consolidáveis

Domicílios em área de risco (*): Não integram a metodologia da FJP  para o cálculo do Déficit Habitacional.

Necessidade Componente Quant.
Absoluta

%  do n.
domicílios

Dados Oficiais

Quant.
Absoluta

%  do n.
domicílios

Demanda Apurada

características fontes e observações

tipo (consolidado/consolidáveis/não consolidáveis)

número de domicílios

população

% da população com renda familiar per 
capita inferior a ½ salário mínimo

% de domicílios com rede de 
abastecimento de água

% de domicílios com rede de 
coleta de esgoto

% de domicílios com abastecimento de 
energia elétrica

existência e padrão da pavimentação

padrão construtivo dos imóveis

existência de domicílios em área de risco

existência de domicílios em área de 
preservação permanente

observações sobre a propriedade da terra
e o nível de regularidade fundiária

Existência de equipamentos públicos no
assentamento ou no entorno imediato

largura média das vias

outras informações

Pop (IBGE 2000)

Pop (IBGE 2008)

Quadro 5 - Matriz das necessidades habitacionais. Quadro 6 - Ficha de caracterização de assentamentos precários.

TO
TA

L número absoluto % domicílios 
urbanos
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lnúmero absoluto % domicílios 
urbanos número absoluto % domicílios 

urbanos

DÉFICIT HABITACIONAL

Nome do assentamento:
 

Ano de início da ocupação
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Levantamento dos dados primários para quantificar e qualificar as necessidades 
habitacionais e os assentamentos precários de cada região de cobertura do município 
(área urbana e área rural).  

o
2  Passo

Para o levantamento de dados com informações primárias devem ser realizadas 
reuniões com a comunidade de cada região de cobertura, envolvendo ao máximo os 
atores estratégicos que possam contribuir na quantificação e qualificação das 
informações locais referentes ao déficit habitacional e inadequação dos domicílios.

Em cada reunião o GTL deverá apresentar os Mapas: Características atuais de uso e 
ocupação do território (Mapa 3); Relações regionais (Mapa 4) e Necessidades 
habitacionais e assentamentos precários (Mapa 5). Neles devem estar destacados os 
bairros e/ou áreas que compõem a região de cobertura onde está sendo realizada a 
reunião. 

Para facilitar a compreensão dos participantes, coloque o nome dos lugares e destaque 
as principais referências da região: geográficas (cursos d'água, áreas de proteção 
ambiental, serras etc); viárias (ruas, avenidas, rodovias etc) e arquitetônicas (igrejas, 
prefeitura, praças etc). Faça uma apresentação dos mapas e seus conteúdos, explicando 
como se chegou às informações ali presentes e como estas serão complementadas e/ou 
ajustadas com a participação de todos. 

O GTL deve, a partir daí, apresentar os conceitos e as características de cada componente 
das necessidades habitacionais e dos assentamentos precários, utilizando linguagem 
de fácil compreensão e, sempre que possível, imagens que exemplifiquem a situação. 

A comunidade presente, a medida que os conceitos passam a fazer sentido,  deve 
informar a existência ou não, na região, de situações correspondentes às apresentadas. 
Se existir alguma situação correspondente, ela deve ser marcada nos mapas destacando 
sua localização e a quantidade estimada de domicílios e/ou famílias residentes.

O mesmo procedimento vale para o preenchimento das Matrizes de Caracterização do 
uso e ocupação do território (Quadro 1); da Linha do tempo (Quadro 2); da 
Caracterização das relações regionais (Quadro 3) e das Necessidades habitacionais e 
assentamentos precários (Quadro 5), possibilitando a validação das informações já 
levantadas pelo GTL e as complementações e/ou correções de informações pela 
comunidade participante.

Vale ressaltar que, no caso das informações sobre os assentamentos precários, será 
necessário que elas sejam identificadas, registradas e analisadas segundo suas 
características físicas. Isso inclui a caracterização das condições do terreno dos 
assentamentos, das condições das moradias, das condições  de circulação e  mobilidade

interna, das condições de infraestrutura e do seu estágio geral de urbanização. Para 
esta atividade deve ser utilizada a Ficha de Caracterização dos assentamentos 
precários (Quadro 6).

É importante cruzar essas informações com aquelas disponíveis sobre o perfil 
socioeconômico da população residente.

Não esqueçam de relatar a reunião em ata. Também é importante fazer o registro 
fotográfico e sistematizar nos quadros e mapas integrantes do Roteiro as informações 
debatidas nas reuniões. 

Vistorias e levantamento de campo para aferição, acréscimo e qualificação das 
informações relativas às necessidades habitacionais ou assentamentos precários. 

o3  Passo

Para definição das situações que demandam trabalho de campo, o GTL deverá 
sistematizar e interpretar os dados secundários e os dados primários identificando os 
casos que, pela insuficiência de informação e/ou pela relevância da situação, exijam o 
conhecimento e aferição local da realidade.

No trabalho de campo os Quadros e Mapas gerados nos passos anteriores devem estar 
em mãos para aferição das características e da quantidade de unidades e famílias em 
situação de necessidade habitacional. 

No caso dos assentamentos precários, além do preenchimento dos Quadros e Mapas, 
a delimitação dos mesmos poderá ser feita a partir de análise de fotos aéreas ou de 
imagens de satélite.

O registro fotográfico, o diálogo e entrevista com moradores, o diário de campo, as 
medições gerais e, quando possível, o levantamento topocadastral das áreas devem 
ser realizados como processo da vistoria e levantamento de campo.

Dos conceitos

Considerando a metodologia desenvolvida e aperfeiçoada pela FJP e o conteúdo 
apresentado no curso à distância Planos Locais de Habitação de Interesse Social do 
Mcidades, apresentaremos a seguir os conceitos de cada um dos componentes das 
necessidades habitacionais, bem como os conceitos de assentamentos precários e de  
demanda demográfica, conforme estrutura apresentada no Quadro 4.

1
Déficit habitacional: corresponde à quantidade de moradias novas que 
necessitam ser produzidas para atender às demandas acumuladas. Pode 
ser entendido como déficit por incremento de estoque (produção de 
novas unidades habitacionais além das existentes) ou como déficit por 
reposição do estoque (produção de novas unidades habitacionais em 
substituição às existentes).
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b) Coabitação familiar: compreende a convivência de mais de uma 
família no mesmo domicílio (denominadas de famílias conviventes), 
diferenciando-se as principais e as secundárias ou o aluguel de quartos 
ou cômodos para a moradia de outras famílias. As famílias conviventes 
secundárias são constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por 
grau de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência,  
e que residem no mesmo domicílio com outra família (principal). O 
responsável pela família principal é também o responsável pelo domicílio 
(MCidades, 2009). 

c) Ônus excessivo com aluguel: corresponde ao número de famílias 
urbanas com renda de até três salários mínimos, que moram em casa ou 
apartamento e que despendem mais de 30% de sua renda com aluguel 
(FJP, 2006).

No Déficit habitacional as demandas por incremento de estoque são:

a) Domicílios improvisados: aqueles construídos para fins não residenciais, 
mas que estão servindo de moradia provisória. Ex: galpões, edifícios comerciais 
abandonados, espaços públicos etc.

Embora a FJP não calcule o componente ônus excessivo com aluguel para os 
municípios, o GTL poderá buscar aproximar uma estimativa utilizando a base de 
dados do CADÚNICO e, quando possível, fazendo levantamentos junto à 
comunidade. No caso do CDIÚNICO, deve ser trabalhado o universo de famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família com renda per capita de até R$ 137,00 
que vivem em domicílios alugados ou cedidos.

Este componente pode ser muito relevante para o diagnóstico dos municípios 
goianos que receberam, nos últimos anos, empreendimentos de grande porte 
que induziram migração expressiva a partir das perspectivas de emprego, 
gerando dentre outros impacto no inflacionamento progressivo do aluguel 
residencial.

No Déficit habitacional as demandas por reposição de estoque são:

a) Domicílios rústicos: aqueles cuja construção é feita com material 
improvisado (madeira aproveitada, vasilhames etc), e que 
correspondem à parcela da necessidade de reposição, que pode ser 
definida como os domicílios a serem restaurados, substituídos ou 
repostos (MCidades, 2009). 

Mesmo não integrando a metodologia desenvolvida e aperfeiçoada pela FJP 
e não compondo os dados do IBGE no que diz respeito ao déficit 
habitacional, incluiremos no Diagnóstico Habitacional do PMHIS os dados 
referentes à reposição de estoque, no que se refere aos domicílios 
localizados em áreas de risco.

a) Domicílios localizados em áreas de risco: compreende as 
situações onde os domicílios estão situados em áreas sujeitas a 
alagamento, deslizamento de encostas, contaminação por materiais 
nocivos (lixões, depósitos de material químico etc), ou ainda, em 
áreas de servidão de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de 
energia elétrica etc. Serão considerados também  os domicílios 



sujeitos  reassentamento em função de projetos de urbanização de 
assentamentos precários ou em função de grandes empreendimentos 
como construção barragens, abertura de rodovias etc.

Sabemos que estas situações estão presentes em vários municípios, sendo em alguns a 
principal demanda nas necessidades habitacionais. Uma vez que os dados oficiais 
podem não corresponder às necessidades atuais, esses dados precisam ser levantados 
ou revistos na elaboração do diagnóstico para o PMHIS, seja por meio de informações 
dos órgãos municipais ou estaduais como a defesa civil, seja a partir de levantamentos 
de campo ou de informações do processo de discussão com a população. 
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Inadequação do domicílio: corresponde a problemas na qualidade da 
habitação, não implicando, contudo, na necessidade de novas construções. 
Seu dimensionamento visa a elaboração de políticas voltadas à melhoria dos 
domicílios existentes, complementares à produção de novas unidades 
habitacionais (MCidades,2009).

Na Inadequação do domicílio as demandas por melhoria habitacional são:

a) Densidade excessiva de moradores por domicílios: corresponde 
aos domicílios com 3 ou mais moradores, por cômodo utilizado como 
dormitório (MCidades,2009).

b) Carência de serviços de infraestrutura: corresponde aos 
domicílios situados em áreas com carência em qualquer um dos 
seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de 
abastecimento de água com canalização interna, rede geral de 
esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo 
(MCidades,2009).

Ainda que não façam parte do cálculo da FJP, as inadequações referentes à 
localização das unidades habitacionais também devem ser analisadas como 
um critério, pois dificilmente pode ser considerada como adequada uma 
moradia distante dos principais centros de emprego e dos equipamentos 
públicos essenciais (educação, saúde, lazer, esporte, segurança). 
Especialmente quando se leva em conta o tempo, as condições de 
deslocamento, além do custo e da freqüência do transporte público. 

c) Inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva: 
corresponde ao domicílio que não dispõe de banheiro para uso 
exclusivo da família.  Em seu estudo mais recente, baseando-se na 
PNAD 2005, a FJP considerou este componente, que permite 
desagregação dos dados para as 27 unidades da Federação (UF) e 
para algumas Regiões Metropolitanas.
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d) Inadequação fundiária urbana: aquela em que nenhum integrante 
da família residente possui a propriedade total ou parcial, ou ainda 
instrumento jurídico que assegure a posse direta do terreno onde está 
edificada a moradia.

3
Assentamentos precários: compreendem os cortiços, as favelas os 
loteamentos irregulares de moradores de baixa renda e os conjuntos 
habitacionais produzidos pelo poder público, que se encontram em situação 
de irregularidade ou de degradação, demandando ações de reabilitação e 
adequação (MCidades,2009).

A urbanização e integração urbana dos assentamentos precários é um dos 
componentes prioritários da política habitacional e conta com recursos 
específicos dos governos federal e estadual. O curso à distância para 
elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social (EAD-PLHIS), 
promovido pelo Ministério das Cidades com o apoio de diversos 
pesquisadores, dá orientações para a construção de uma caracterização dos 
assentamentos precários.

Para subsidiar o PMHIS e a definição dos tipos de intervenção necessárias, é 
importante que os assentamentos precários sejam classificados em 
consolidados, consolidáveis ou não consolidáveis.

4
Demanda Demográfica: corresponde à quantidade de moradias que devem 
ser acrescidas ao estoque para acomodar condignamente o crescimento 
populacional projetado em dado intervalo de tempo. Essa estimativa das 
necessidades de incremento do estoque de moradias não leva em conta, no 
seu ponto de partida, o déficit habitacional acumulado nem a inadequação 
de parcela do estoque existente. O cálculo da demanda demográfica 
habitacional não se preocupa com nenhum aspecto social prévio ou 
considerações em termos de qualidade das moradias ou sua inadequação 
(MCidades,2009).

a) Consolidados: assentamentos já integrados urbanisticamente e 
dotados de infraestrutura básica. Não são necessárias intervenções 
físicas que alterem sua morfologia (reparcelamento de lotes, 
redefinição de sistema viário), ou mesmo a execução de obras de 
infraestrutura básica. Os assentamentos podem, porém, não estar 
regularizados e sua população pode apresentar demandas específicas 
por programas sociais de pós-ocupação, equipamentos e serviços 
públicos (MCidades, 2009).

b) Consolidáveis: assentamentos que apresentam condições 
favoráveis de recuperação urbanística e ambiental e de 
reordenamento urbano (abertura ou readequação de sistema viário, 
implantação de infraestrutura básica, regularização urbanística do 
parcelamento do solo), com ou sem necessidade de remoção 
(reassentamento) de parte das famílias moradoras. A remoção pode 
ser necessária para eliminar situações de risco, promover o 
desadensamento, executar intervenções urbanas ou, ainda, em 
função de restrições legais à ocupação (MCidades, 2009).

c) Não consolidáveis: assentamentos comprometidos por situações 
de risco não solucionáveis devendo, portanto, ser objeto de 
intervenções de remoção e reassentamento.



Elaboração do documento contendo o primeiro conteúdo do 
Produto 2: Diagnóstico Habitacional. 

Parte 4

Esta parte do Roteiro tem como proposta orientar a organização das atividades e dos 

documentos a serem gerados como primeiros conteúdos do Diagnóstico 

Habitacional. Ao final de todas as etapas o Produto aqui elaborado integrará o 

documento final do PMHIS. É muito importante que as informações sejam 

devidamente classificadas, que gráficos, tabelas, imagens (fotos, ilustrações) sejam 

adequadamente aplicados e que o conteúdo seja trabalhado de forma a democratizar 

a compreensão dos diversos atores sociais. Assim, orientamos aqui as atividades e a 

elaboração de documentos de forma a garantir um produto bem estruturado, 

fundamentado e de fácil compreensão.   

As reuniões serão realizadas em cada etapa do trabalho, utilizando os PAs como 

estruturas logísticas, envolvendo ao máximo os atores estratégicos e mobilizando o 

maior número de moradores de cada região de cobertura. Não se esqueça que as 

reuniões devem ser realizadas com as famílias da cidade e da área rural. Embora quase 

sempre tenhamos o olhar voltado para as questões urbanas, em alguns municípios, os 

principais problemas habitacionais são vividos pelas famílias que moram no campo. 

Pequenos produtores, trabalhadores rurais, famílias assentadas pelos programas 

agrários, moradores de povoados etc. Esta é uma oportunidade especial para que a 

política habitacional contribua com as políticas de fixação das famílias campesinas nas 

áreas rurais.

Na divulgação de data, hora e local das reuniões, a comunidade também precisa saber 

qual é o objetivo do encontro. O GTL deverá divulgar as atividades por meio dos 

veículos de comunicação locais, carros de som, faixas, cartazes, com o apoio da 

prefeitura. Os coordenadores regionais serão responsáveis pela distribuição do 

material gráfico e pela sensibilização da comunidade quanto à importância de 

participação. 

Das reuniões

Também na etapa do Diagnóstico Habitacional é imprescindível a organização e 

execução de um plano de comunicação, conforme orientações contidas no Roteiro 1.

Importante

Nas reuniões comunitárias, todos deverão utilizar linguagem de fácil compreensão. 

Para motivar a fala e criar um ambiente de interesse, o GTL deve usar recursos de 

comunicação que estimulem a integração e a participação dos presentes. Recursos 

visuais e audiovisuais (fotos, notícias publicadas em jornais e revistas, vídeos etc) são 

bem vindos, assim como os recursos artísticos (música, teatro, dança, mímica etc) 

serão utilizados para a representação dos temas de debate e para estimular a reflexão 

do grupo sobre as questões a serem debatidas.
 
Em cada reunião o GTL deverá apresentar todos os mapas e quadros elaborados 

explicando aos participantes como se chegou às informações produzidas e a 

importância de se conhecer as diferentes necessidades das famílias do município, 

tanto das que moram na cidade como as que moram na área rural.

À medida que cada conceito e conteúdo for sendo apresentados será importante 

estimular as pessoas a refletirem se elas vivem ou conhecem alguém que vive em 

alguma daquelas situações. Muitas vezes a convivência com os problemas por muito 

tempo faz com que as pessoas passem a tratá-los com se fossem coisas naturais. 

Entender os problemas, suas causas e consequências torna mais possível estabelecer o 

que fazer. Assim, em cada reunião será fundamental debater todos os temas, 

complementando e/ou ajustando as informações relativas às necessidades e 

demandas habitacionais a partir das manifestações, depoimentos, questionamentos e 

reflexões da própria comunidade. 

Os conteúdos elaborados pelo GTL devem ser apresentados, explicados, debatidos e 

validados pelas comunidades.
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Todas as atividades do GTL precisam ser fotografadas e registradas por meio de 

relatórios. Nas reuniões participativas deverão ser lavradas atas. Todo o processo de 

elaboração do PMHIS deverá ser sistematicamente documentado de forma a 

comprovar a realização das atividades e sistematizar os procedimentos metodológicos 

adotados.

O trabalho realizado nesta etapa será organizado em um documento denominado 

primeiros conteúdos do Produto 2: Diagnóstico Habitacional. Para auxiliar na 

composição e montagem deste documento, o GTL deverá se guiar pela estrutura 

apresentada a seguir.

Da estruturação do documento: primeiro conteúdo do Diagnóstico Habitacional
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1) Introdução
Breve descrição do trabalho realizado, abordando seus objetivos e resultados.

2) Informações gerais sobre o Diagnóstico Habitacional do PMHIS
Descrição do processo de elaboração dos primeiros conteúdos do Produto 2: Diagnóstico 
Habitacional, destacando os atores estratégicos envolvidos e suas contribuições, o levantamento das 
informações em fontes secundários e primárias, as reuniões comunitárias e atividades de campo. 
Também deve constar neste capítulo, o plano de comunicação adotado para a difusão das 
informações nesta etapa dos trabalhos, o processo de mobilização comunitária e os resultados de 
todas estas ações. 

3) A História do lugar e as relações regionais
Relatórios, quadros e mapas contemplando todos os itens deste capítulo:

i) O processo de ocupação do território
ii) A cultura de morar  
Iii) As relações regionais

4) Necessidades Habitacionais
Relatórios, quadros e mapas contemplando todos os itens deste capítulo:

4.1) Déficit habitacional (necessidade de construção de novas moradias)
a. incremento de estoque

i) domicílios improvisados
ii) coabitação familiar
iii) ônus excessivo com aluguel

b.reposição de estoque
i) domicílios rústicos  

4.2) Inadequação dos domicílios (necessidade de investir em melhoria da moradia existente)
i) densidade excessiva de moradores por domicílio 
ii) carência de serviços de infraestrutura 
iii) inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva
iv) inadequação fundiária urbana

      4.3) Assentamentos precários
i) Consolidados
ii) Consolidáveis 
iii) Não consolidáveis

      4.4) Demanda Demográfica
i) projeção demográfica

5) Relatório das atividades realizadas 
Relatório sintético das reuniões ou atividades contendo:

i)Atividade desenvolvida 
ii)Data e período
iii)Coordenadores/Responsáveis
iv)Número de participantes
v)Objetivos propostos
vi)Objetivos alcançados
vii)Descrição do Produto resultante da atividade.

6) ANEXOS
Atas
Fotos 

Para que um processo seja realmente participativo, é fundamental que as pessoas 

tenham acesso e compreendam as informações. Às vezes, isso não é uma tarefa fácil! 

Apresentar dados, expor idéias, chamar atenção para os pontos mais relevantes e 

garantir que haja integração e participação do público pode ser uma tarefa difícil para 

quem apresenta e cansativa para quem assiste. Para que a comunicação seja 

estabelecida de forma atrativa podemos utilizar recursos audiovisuais. Sugerimos que 

o GTL utilize slides de Power Point. Assim, para auxiliar na produção do material de 

apresentação disponibilizaremos no site da AGEHAB algumas orientações para que o 

GTL prepare a apresentação do primeiro conteúdo do Produto 2: Diagnóstico 

Habitacional.

Da apresentação

A AGEHAB disponibilizará todos os quadros e especificações dos mapas 

indicados neste Roteiro.

Acesse o site www.agehab.go.gov.br


