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Referência correspondente, apresenta-se o 

Produto 06 – Cenários, subproduto da Etapa 02 

do edital em destaque, cujo objeto é a elaboração 
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1. INTRODUÇÃO  

O Plano Local de Habitação de Interesse Social é um instrumento de implementação do 

Sistema Nacional de Habitação – SNHIS, que objetiva promover o planejamento das ações do 

setor habitacional de forma a garantir o acesso à moradia digna, a expressão dos agentes 

sociais sobre a habitação de interesse social e a integração dos três níveis de governo. O 

Sistema Nacional de Habitação Interesse Social (SNHIS) foi regulamentado pela Lei Federal n° 

11.124 de junho de 2005 e está direcionado à população de baixa renda, especialmente a que 

se encontra limitada a rendimentos de até 3 salários mínimos e representa a quase totalidade 

do déficit habitacional do país. 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Florianópolis, 

enquanto instrumento de planejamento para o enfrentamento das necessidades habitacionais 

locais da população, consiste em condição básica para adesão do município ao Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS. Conforme recomendações da Secretaria 

Nacional de Habitação, o PMHIS está sendo desenvolvido em 3 etapas – Proposta 

Metodológica, Diagnóstico e Estratégias de Ação. 

O conteúdo a seguir compõe o último produto da etapa de diagnóstico. Refere-se aos 

Cenários, e foi produzido a partir da caracterização da situação habitacional diagnosticada nos 

produtos anteriores. A técnica de cenários consiste em uma importante ferramenta de 

planejamento estratégico, pois permite a antecipação de situações possíveis, simuladas a partir 

de variáveis e condicionantes selecionadas, com vistas à elaboração de políticas públicas, 

estratégias e ações que respondam às necessidades habitacionais do município. 

Embora as necessidades habitacionais abarquem um leque de deficiências qualitativas 

e quantitativas a serem atendidas mediante ações públicas ou privadas, optou-se por cenários 

formulados preponderantemente a partir de variáveis que influenciem diretamente na 

capacidade de produção habitacional do município. Em outras palavras, a produção 

habitacional pressupõe a disponibilidade de áreas para a urbanização e construção de 

edificações bem como de uma instituição capaz de responder às ações requeridas. Estas e 

demais questões, quais sejam aquelas relativas a definições e conceitos, princípios legais e 

conteúdos sínteses que servem de base conceitual e metodológica aos cenários elaborados 

são apresentadas e discutidas no Capítulo 2. 
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Na proposta de revisão do plano diretor de Florianópolis, em tramitação à época da 

redação deste relatório, as áreas destinadas à produção de HIS – Habitação de Interesse 

Social para renda de 0 a 10 s.m. foram demarcadas como AEIS – Áreas Especiais de Interesse 

Social. O capítulo 3 apresenta uma análise em relação à disponibilidade de terra em cada 

distrito e a demanda habitacional, caracterizada pelas necessidades habitacionais somadas às 

novas moradias desta faixa de renda para um horizonte de 15 anos. 

O capítulo 4 explica a síntese do modelo que proporcionou o desenvolvimento dos 

cenários, bem como apresenta os valores de referência, e demonstra os cenários – tendencial, 

desejável e possível. 

Conclusivamente, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais obtidas a partir dos 

principais resultados dos Cenários apresentados, fatores condicionantes à elaboração das 

propostas de estratégias e ações do plano. 

  



                                  Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

  

PMHIS . Produto 06 . Cenários  

11 

2. BASE CONCEITUAL E METODOLÓGICA 

O planejamento estratégico constitui-se no método mais utilizado atualmente no Brasil, 

para elaboração de planos urbanos, corroborado pelas prerrogativas de gestão participativa, 

previstas pela atual Constituição Federal e pela principal lei que rege e orienta as diretrizes de 

planejamento urbano no país: o Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/01).  

Na gestão democrática, as decisões emanam da negociação de interesses e 

percepções da coletividade, fundamentada na reflexão de conteúdos técnicos que deve 

considerar, entre outros fatores, a sua condição de exequibilidade financeira e administrativa. 

A técnica de cenários contribui para essa prática, ou seja, para a formulação política dos 

interesses da cidade, esclarecendo-se que o termo „política‟ foi aqui aplicado em alusão à 

acepção grega da palavra, quando se referia à sociedade, comunidade e coletividade dentro de 

um contexto de vida urbana. A discussão em torno de cenários revela-se, dessa forma, em um 

exercício em torno do qual os atores sociais e os agentes públicos se sentem efetivamente 

comprometidos na medida em que estabelecem intimidade com os principais fatores que 

incidem sobre o futuro que desejam em relação a um determinado tema. No caso, dos 

principais condicionantes ao enfrentamento das necessidades habitacionais do município.  

Tal indicação é especialmente importante em se tratando do PMHIS/Florianópolis uma 

vez que se caracteriza como um dos instrumentos de um sistema municipal de habitação de 

interesse social do qual também é parte o Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

Social, duas prerrogativas básicas exigidas pela união (Lei 11.124/2005), para que o município 

possa efetivamente inserir-se no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Esse 

conselho possui, dentre as suas competências, a função de monitorar e acompanhar a 

implementação do plano, tarefa para a qual a discussão e análise dos cenários podem ser 

considerados como uma primeira capacitação.  

É necessária, pois, a tomada de consciência pelos diversos atores (especialmente os 

técnicos das instituições que se encontram no dia-a-dia da elaboração e implementação de 

planos urbanos e de projetos urbanísticos) de que: 

“...como o futuro é incerto e as decisões orientadas pelos cenários tendem 

a ser ultrapassadas pelos fatos, mais importantes que deter bons cenários 

é a capacitação da sociedade ou da organização para controlar e 

acompanhar as incertezas e as tendências. Assim, o principal objetivo dos 

cenários não é prever os futuros e sim aumentar a capacidade da 

organização na observação do ambiente por meio do desenvolvimento de 

uma postura estratégica e antecipatória não apenas episodicamente 

durante o estudo de cenários, mas durante todo o planejamento” (Van Der 

Heijden, 1996 apud Buarque, 2003). 

Foi munido desse espírito e da consciência que a próxima etapa do PMHIS de 

Florianópolis será a definição de suas estratégias e ações através da continuidade do processo 

de construção participativa do mesmo que se apóia o desenvolvimento dos cenários 

apresentados neste produto. Para tanto, cabe em primeiro lugar fazer referência às definições 
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adotadas de cenário atual, cenário tendencial, cenário desejável e cenário possível. A 

figura a seguir ilustra os conceitos embutidos nessas definições: 

▪ Cenário Atual: é indicado pela situação atual frente aos dados mais recentes 
existentes sobre o tema, variável ou situação que estão sendo abordados; 

▪ Cenário Tendencial: indica a antecipação dos fatos que deverão ocorrer sem 
interferências na sua trajetória. A partir deste cenário é possível identificar os 
principais riscos permanentes e de fácil solução, muito embora alguns sejam 
imprevisíveis.  

▪ Cenário Desejável: indica a inclusão na prospecção futura de aspirações da 
sociedade em relação ao seu futuro. Diferentemente da alusão de um futuro 
desejado, para ser considerado um cenário desejável deve demonstrar 
plausibilidade no alcance das aspirações e, sendo assim, constituem-se metas finais 
a serem alcançadas num prazo determinado ou não. 

▪ Cenário Possível: indica as metas factíveis mediante ações a serem desenvolvidas 
sobre o cenário atual, nas quais os riscos evidenciados pelo cenário tendencial são 
minimizados e as metas do cenário desejável são apropriadas e compatibilizadas 
com a capacidade de viabilizá-las em curto, médio e longo prazos. 

 

 
Figura 1: Cenários Atual, Tendencial, Desejável e Possível – Conceitos Utilizados  

Fonte: Vertrag 

Os resultados produzidos a partir dos diversos cenários de simulação visam o 

estabelecimento de ações que se aproximem ao máximo dos anseios da sociedade (atores 

institucionais, sociedade civil, iniciativa privada, ONGs e outras representações), tendo em vista 

a viabilidade técnica dos mesmos. Segundo Michael Porter (1989, abud Buarque 2003), “... 

uma estratégia construída em torno de um cenário é arriscada, enquanto uma estratégia 

projetada para garantir sucesso em todos os cenários é dispendiosa”.  

Considerando esta afirmação e o fato de que, além dela, o estudo de cenários 

pressupõe a inevitabilidade de lidar e aceitar incertezas com relação a situações que podem 

alterar os futuros analisados é necessário o empreendimento de esforços para determinar as 
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variáveis que auxiliam na delimitação dos espaços de possibilidades factíveis, lembrando que 

na maioria das vezes esses espaços não são restritos pelo „domínio do poder‟, antes, contudo, 

dependem da „vontade enquanto expressão de uma intenção e de um sistema de idéias que 

podem alterar o futuro‟ (JOUVENEL, 1997).  

Os cenários, portanto, auxiliam no gerenciamento de riscos futuros, que deverão ser 

considerados na efetivação das escolhas realizadas, o que resulta em indicativos das ações 

necessárias ao enfrentamento do problema. É assim, uma tecnologia com instrumentos e 

técnicas de organização e sistematização que utiliza o conhecimento científico para lidar com 

os processos e para construir tendências lógicas e consistentes (Buarque, 2003). 
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2.1. Princípios Legais 

Com a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, pela Lei 

Federal n° 11.124/2005, foram estabelecidos princípios, diretrizes e objetivos para orientar o 

Poder Público na busca de uma forma ideal para tratar as questões habitacionais no Brasil. 

Sendo assim, foram analisados os principais fatores condicionantes estabelecidos pelo SNHIS 

e pela legislação estadual e municipal decorrente, donde se destacam: 

 Função social da propriedade; 

 Direito à moradia digna;  

 Articulação entre as políticas urbanas; 

 Participação pública através de conselhos de habitação; 

 Criação de fundos específicos para habitação; 

 Articulação entre os três níveis de governo; 

 Atendimento das famílias de baixa renda com prioridade para aquelas que 

recebem entre 0 e 3 salários mínimos. 

O Quadro 1 apresenta a legislação de referência para a HIS – Habitação de Interesse 

social no Município de Florianópolis. 

Quadro 1: Legislação de referência para a Habitação de Interesse Social – HIS 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

Constituição Federal Constituição Estadual Lei Orgânica de Florianópolis 

Estatuto da Cidade 
Lei 10.257/2001 

Plano Estadual de Habitação 
em elaboração 

Plano Diretor Balneário da Ilha – 
2.193/1985 e Plano Diretor Distrito 

Sede – 01/1997 
Novo PD em fase final de  

elaboração 

Sistema, Conselho e Fundo Nacional 
de Habitação 

Lei 11.124/2005 

Lei do Programa Nova Casa e do 
Fundo e Conselho Estadual de 

Habitação Popular 
Lei 422/2008 

Política Habitacional de Florianópolis 
Documento Técnico 2009 

Política Nacional de Habitação 
Documento técnico de 2004 

 
Fundo Municipal de Integração 

Social Lei 7.692/2008 

Plano Nacional de Habitação em 
elaboração 

 
Conselho Municipal de Habitação 

Lei 8.210/2010 

  
Plano Municipal de Habitação 

em elaboração 

Fonte: VERTRAG 

De acordo com os princípios e diretrizes do SNHIS, a abordagem ideal para lidar com a 

questão habitacional deve partir de uma política de uso e ocupação do solo, centrada na 

função social da cidade, considerando a moradia digna e implantando o modelo de 

organização jurídica e institucional necessários para impedir processos de especulação 

imobiliária, e de ocupação de áreas sem aptidão à ocupação e/ou desprovidas de 

infraestrutura. 



                                  Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

  

PMHIS . Produto 06 . Cenários  

15 

A definição de “moradia digna” vai além da simples garantia de uma unidade 

habitacional. Trata-se de uma visão integrada, que demanda do município uma articulação 

entre os planos setoriais e as respectivas ações institucionais. 

Os subitens a seguir apresentam a descrição dos principais conceitos que norteiam o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 

 

2.1.1. Função social da propriedade 

Ao tratar dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, a Constituição Federal 

garante o direito de propriedade, e estabelece logo em seguida que a propriedade deverá 

cumprir uma função social (incisos XXII e XXIII do art. 5° da CF).  

O conceito de função social é bastante abrangente e vem sendo delimitado de diversas 

maneiras. No âmbito urbanístico, a Constituição estabelece no art. 182 que a propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor. 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes 
previstas no art. 2

o
 desta Lei. 

De modo mais específico, dando conteúdo às disposições da Constituição Federal e do 

Estatuto da Cidade, o Plano Diretor de Florianópolis (em fase final de revisão) estabelece o 

seguinte (art. 3°): 

§ 1°. - A cidade cumpre sua função social quando atende às diretrizes da política 
urbana estabelecidas neste Plano Diretor, assegurando a todos os cidadãos o direito 
à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana 
e aos serviços públicos, ao transporte e à mobilidade urbana, ao trabalho, à cultura e 
ao lazer, e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.[grifo nosso] 

Percebe-se então que a Cidade de Florianópolis estabelece como uma de suas funções 

a garantia de moradia digna a todos os cidadãos, sendo o presente Plano Municipal de 

Habitação instrumento da maior importância para alcançar este objetivo. 

O conceito da função social é importante para fundamentar a aplicação dos 

instrumentos que obrigam os proprietários de áreas urbanas servidas de infraestrutura a 

destiná-las para uma função específica, dentre elas a moradia. A utilização das áreas já 

integradas à malha urbana previne processos de especulação imobiliária que acabam forçando 

as famílias de baixa renda para as áreas periféricas sem infraestrutura.  
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Este conceito é bastante explícito na Política de Habitação de Florianópolis, que 

estabelece como um de seus princípios garantir a função social da propriedade para 

implementar instrumentos da reforma urbana para a retenção especulativa e possibilitar o 

acesso à terra urbanizada. 

 

2.1.2. Direito à moradia digna 

O conceito de dignidade da pessoa humana é mais difundido no campo dos Direitos 

Humanos, mas vem sendo aplicado em outras áreas para indicar um conjunto de necessidades 

básicas que deve ser respeitado.  

O direito à moradia é garantido pela Constituição Federal no rol dos Direitos Sociais (art. 

6°), junto com outros direitos à saúde, trabalho, lazer, segurança e o recentemente incluído 

direito à alimentação. A junção de todos estes direitos em um único artigo reflete uma visão 

integradora que busca assegurar um grupo de condições básicas para a dignidade humana. É 

baseado nesta premissa que o conceito de moradia ou habitação vem sendo expandido para 

além da idéia de um teto sobre quatro paredes. 

A lei do SNHIS estabelece como um de seus objetivos garantir moradia digna e 

sustentável (art. 3°, inciso I) esclarecendo também em seu artigo 4° que a estruturação, a 

organização e a atuação do SNHIS devem observar como princípio a moradia digna como 

direito e vetor de inclusão social; 

O Plano Nacional de Habitação também estabelece como uma de suas diretrizes a 

moradia digna como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de 

habitabilidade, infra-estrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, 

equipamentos, serviços urbanos e sociais. 

De modo ainda mais específico, o Plano Diretor de Florianópolis elenca a moradia digna 

como uma das funções sociais da Cidade (art. 3°, já citado). 

Percebe-se que o conceito de moradia digna vem sendo acolhido pela legislação 

brasileira e, apesar de não ter uma definição específica, está diretamente vinculado ao 

conjunto de direitos sociais que considera lazer, saúde, mobilidade, segurança, etc. Esta visão 

integrada de moradia digna exige dos municípios uma articulação harmoniosa entre as 

diversas políticas de desenvolvimento urbano. 
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2.1.3. Articulação entre as políticas urbanas 

Com base nesta visão ampliada do direito à moradia, o SNHIS estabelece como 

princípio a compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, 

ambientais e de inclusão social; (art. 4°, inciso I). 

Esta articulação entre as políticas setoriais de desenvolvimento é essencial para que a 

política habitacional seja vista de forma integrada. Neste sentido, o Plano Diretor de 

Florianópolis prevê expressamente que as políticas municipais de desenvolvimento deverão 

ser integradas com a política de habitação (art. 207, inciso III): 

Art. 207 Respeitadas as diretrizes gerais do Plano Diretor, as políticas públicas e os 
incentivos à iniciativa privada no atendimento à demanda habitacional observarão os 
seguintes princípios:  

III - Articulação com as políticas setoriais de habitação, de educação, de saúde, de 
meio ambiente, de saneamento básico, e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis 
de governo e com as iniciativas públicas e privadas, voltadas à integração social e à 
geração de emprego e renda; 

O objetivo de articular as diferentes políticas urbanas para garantir todos os aspectos 

que trazem dignidade à habitação é bastante visível na Política Municipal de Habitação de 

Florianópolis, que tem como uma de suas estratégias a Administração Integrada das Instâncias 

Administrativas Comprometidas com a Questão Habitacional.  

 

2.1.4. Participação pública através de Conselhos de Habitação 

A participação comunitária na elaboração, implementação e monitoramento das 

políticas públicas tornou-se um dos pilares do discurso urbanístico. Visto como mecanismo 

essencial para garantir legitimidade e continuidade aos projetos de desenvolvimento urbano, o 

envolvimento da sociedade civil é destacado no Estatuto da Cidade como uma das diretrizes 

de toda a política urbana: 

Art. 2
o
 A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 

II - gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

Em consonância com o Estatuto da Cidade, a Política Nacional de Habitação também 

destaca a importância da participação pública ao estabelecer como diretriz a gestão 

democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade, possibilitando controle 

social e transparência nas decisões e procedimentos. 
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A garantia de participação pública nas políticas habitacionais dá-se através dos 

Conselhos de Habitação. O modelo de organização institucional previsto pelo SNHIS exige que 

os estados e municípios criem conselhos de habitação para integrarem o Sistema e acessarem 

os subsídios técnicos e financeiros disponíveis (art. 12° da Lei 11.124/2005). 

Cabe aos conselhos participar da elaboração, implementação e monitoramento dos 

planos de habitação, assim como estabelecer critérios para a distribuição dos subsídios. O 

município de Florianópolis já criou seu conselho de habitação através da Lei n° 8.210/2010, 

estabelecendo como seu objetivo geral a função de acompanhar, fiscalizar e decidir sobre a 

Política Habitacional de Florianópolis, assim como de todos programas e projetos a ela 

relacionados. 

É importante destacar que a composição do Conselho de Habitação de Florianópolis 

aproxima representantes de diversas secretarias municipais e do Instituto de Planejamento de 

Florianópolis - IPUF. Esta diversidade de órgãos e pessoas também é essencial para garantir a 

integração entre as diferentes políticas públicas. 

 

2.1.5. Criação de fundos específicos de habitação  

Outro aspecto organizacional característico do SNHIS é a exigência que estados e 

municípios criem Fundos de Habitação para receber os recursos destinados à manutenção e 

implementação de todo Sistema, como menciona o art. 12 da Lei Federal 11.124/2005: 

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 dotação orçamentária própria, destinado a implementar 
Política de Habitação de Interesse Social e receber os recursos do FNHIS; 

Assim como a necessidade de elaborar um plano de habitação e instituir um conselho 

específico, a criação de fundos para habitação de interesse social é essencial para a inserção 

dos municípios no Sistema Nacional de Habitação. 

No município de Florianópolis, ampliou-se um fundo já existente – Fundo Municipal de 

Integração Social, utilizando a previsão na lei do SNHIS (art. 12°): Serão admitidos conselhos e 

fundos estaduais, do Distrito Federal ou municipais, já existentes, que tenham finalidades 

compatíveis com o disposto nesta Lei 

O Fundo Municipal de Integração Social de Florianópolis foi instituído pela Lei Municipal 

n° 7.692/2008, e irá concentrar os diversos recursos destinados à habitação no Município, 

sempre com o controle do Conselho de Habitação. 
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2.1.6. Articulação entre os três níveis de governo 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei Federal 11.124/05), traz 

como um de seus princípios a compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, 

estadual e municipal (art. 4°, inciso I). 

Para tanto, a lei estabelece uma estrutura hierárquica padrão para os três níveis de 

governo, que deverão trabalhar em harmonia para alcançar os objetivos do SNHIS e otimizar a 

utilização de seus recursos, conforme os artigos 17 e 22 da lei que instituiu o Sistema:  

Art. 17. Os Estados que aderirem ao SNHIS deverão atuar como articuladores das 
ações do setor habitacional no âmbito do seu território, promovendo a integração dos 
planos habitacionais dos Municípios aos planos de desenvolvimento regional, 
coordenando atuações integradas que exijam intervenções intermunicipais, em 
especial nas áreas complementares à habitação, e dando apoio aos Municípios para 
a implantação dos seus programas habitacionais e das suas políticas de subsídios. 

Art. 22. O acesso à moradia deve ser assegurado aos beneficiários do SNHIS, de 
forma articulada entre as 3 (três) esferas de Governo, garantindo o atendimento 
prioritário às famílias de menor renda e adotando políticas de subsídios 
implementadas com recursos do FNHI. 

A articulação entre os três níveis de governo é essencial para que os municípios 

aproveitem todas as oportunidades de apoio técnico e financeiro disponibilizadas pelo Sistema. 

A Política Nacional de Habitação coloca como um de seus objetivos tornar a questão 

habitacional uma prioridade nacional, integrando, articulando e mobilizando os diferentes níveis 

de governo e fontes, objetivando potencializar a capacidade de investimentos com vistas a 

viabilizar recursos para sustentabilidade da PNH. 

De modo mais específico, a Política Habitacional de Florianópolis reflete as diretrizes 

nacionais ao estabelecer como um de seus objetivos integrar e articular ações da esfera 

federal e estadual às demais políticas urbanas e sociais do município 
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2.1.7. Atendimento das famílias de baixa renda com prioridade para aquelas 

que recebem entre 0 e 3 salários mínimos 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social tem como objetivo atender a 

população de menor renda, produzindo e viabilizando habitações de interesse social. Este 

objetivo é reafirmado logo no início da lei que institui o Sistema (Lei Federal 11.124/05): 

Art. 2º Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, com o 
objetivo de: 

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna 
e sustentável; 

II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e 
viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda;  

De modo ainda mais específico, o Sistema prioriza a concessão de subsídios para as famílias 

com renda entre 0 e 3 salários mínimos, que são excluídas do mercado formal de habitação 

pela falta de recursos e muitas vezes pela falta de documentos para formalizar uma operação 

de crédito imobiliário. Seguindo esta linha, a Política Habitacional de Florianópolis também 

esclarece que serão atendidas as famílias de 0 a 10 S.M., mas serão priorizados a concessão 

de subsídios para famílias com rendimento entre 0 e 3 salários mínimos. São objetivos da 

Política Habitacional de Florianópolis: 

 Atender diretamente, com recursos públicos, demandas com renda familiar de 

até 5 S.M., tendo como prioridade famílias com renda de até 3 S.M.; 

 Promover o atendimento de demandas com renda familiar entre 5 e 10 S.M. por 

meio de incentivos e/ou parcerias; 

Todo o Sistema foca famílias de renda entre 0 e 10 S.M., mas a concessão de subsídios 

é voltada para as famílias de baixa renda, que recebem entre 0 e 3 S.M.. A Lei Municipal n° 

7.692/2008 que dispõe sobre o Fundo de Integração Social de Florianópolis também adota o 

parâmetro de três salários mínimos para a concessão de subsídios à habitação: 

Art. 1º O município de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal da Habitação e 
Saneamento Ambiental e do Fundo Municipal de Integração Social (FMIS), fica autorizado a 
instituir, financiar, construir, fomentar e/ou executar programas e projetos habitacionais de 
interesse social por meios próprios ou através da celebração de parcerias e convênios com 
terceiros, para: 

I - Implantação de lotes urbanizados, construção de moradias, fornecimento de material de 
construção, reforma e/ou ampliação de moradias de interesse social para famílias com renda 
de até três salários mínimos, bem como a urbanização de glebas e regularização fundiária;  
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2.2. Conteúdo Síntese Aplicado aos Cenários – Necessidades Habitacionais 

Neste subcapítulo é apresentada uma síntese das necessidades habitacionais, 

destacando-se que para além de representarem um cenário atual das necessidades 

habitacionais do município, o seu conteúdo está sendo utilizado, no presente produto como 

dado básico que alimenta os modelos matemáticos de simulação e análise temporal dos 

capítulos 3 e 4. 

De acordo com a Fundação João Pinheiro1, as necessidades habitacionais contemplam: 

o déficit (necessidade por reposição total de unidades precárias e atendimento à demanda 

reprimida); a demanda demográfica (necessidade de construção de novas unidades para 

atender ao crescimento demográfico); e a inadequação (necessidade de melhorias de unidades 

habitacionais que apresentam algum tipo de carência). 

A quantificação das necessidades habitacionais – tanto as acumuladas ao longo do 

tempo, como as geradas pelas demandas futuras – serve para orientar o planejamento das 

ações e programas de forma a atender às especificidades das situações identificadas no 

município e planejar o seu enfrentamento. 

 

2.2.1. Déficit habitacional quantitativo 

O déficit habitacional quantitativo apresenta a necessidade de novas moradias, sendo 

esta expressa por: reposição e incremento de estoque. No entanto, isso não representa 

necessidade de novos lotes, por se localizarem em AIS.  

O produto 03 quantificou este déficit utilizando a metodologia da Fundação João 

Pinheiro, e estima-se que em Florianópolis, este valor é de aproximadamente 7.842 domicílios2. 

Isto representa 25% do total de famílias de 0 a 3 s.m. e 10% daquelas de 3 a 5 s.m. 

 

  

                                                
1
 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Informações e Estatística .  Déficit habitacional no Brasil – Municípios 

Selecionados e Microrregiões Geográficas. Belo Horizonte. MG. 2005 
2
 Déficit habitacional quantitativo estimado para o ano de 2010, compreendido entre famílias de 0 a 5 s.m. 
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2.2.2. Reassentamentos/remanejamentos 

O município de Florianópolis dispõe de um rico levantamento de informações sobre as 

AIS do município, que serviu de subsídio para a elaboração do produto 04, no qual foram 

identificadas:  

 Áreas sujeitas à realocação; 

 Áreas passíveis de urbanização. 

As áreas sujeitas à realocação são AIS que de forma parcial ou total estão 

comprometidas por situações de risco e insalubridade não solucionáveis, por se localizarem 

sobre áreas de risco e/ou área de preservação ambiental, devendo portanto ser reassentados. 

Conforme dados já apontados no produto 04, encontram-se nesta situação 705 domicílios, 

como mostra a Tabela 1. 

As áreas passíveis de urbanização demandam ações de melhorias do ponto de vista 

urbanístico, entre elas: abertura, readequação ou consolidação de sistema viário; implantação 

de infraestrutura completa; reparcelamento do solo; regularização documental; e quando 

necessário, a execução de obras de consolidação geotécnica, construção de equipamentos 

sociais e a promoção de melhorias habitacionais. 

O produto 04 identificou as AIS passíveis de urbanização. Conforme práticas da 

SMHSA, nestas AIS, 15% da área das comunidades necessita de 

reassentamento/remanejamento. A prioridade é que haja o remanejamento, no entanto isso 

nem sempre é possível, por falta de espaço físico. 

Sendo assim, a estimativa do número de reassentamentos/remanejamentos nas áreas 

passíveis de urbanização, baseou-se na equação abaixo, em que: RURB – número de 

realocações necessárias devido às obras de urbanização (unidades de habitação); X – área 

total da AIS expressa em m2; e Y – relação entre área total do assentamento e a quantidade de 

habitações no local, expressa em m2/unidade de habitação. 

RURB = 0,15 . X / Y 

A Tabela 1 apresenta o número total de reassentamentos/remanejamentos estimado 

nas áreas passíveis de urbanização. 
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Tabela 1: Reassentamentos /remanejamentos nas AIS de Florianópolis 

Distrito AIS 

Reassentamentos / 
remanejamentos áreas sujeitas à 

realocação 
Reassentamentos 
devido a Melhoria 

Urbanística 
Quantidade 

Total ou 
Parcial 

Cachoeira do Bom 
Jesus 

Cartódromo 0 _ 13 

Morro do Mosquito 51 total 0 

Campeche 
Areias do Campeche 0 _ 22 

Rio Tavares II 0 _ 21 

Canavieiras Rio Papaquara 36 total 0 

Ingleses do Rio 
vermelho 

Rua Adão dos Reis 0 parcial 5 

Rua do Siri 158 total 0 

Pântano Sul Rio das Pacas 6 total 0 

Ribeirão da Ilha 
Tapera I 0 _ 213 

Tapera II 0 _ 36 

Sede (continente) 

Arranha Céu 0 _ 18 

Nova Jerusalém 16 parcial 34 

Maclaren 7 parcial 17 

Vila Aparecida I 0 _ 47 

Vila Aparecida II 0 _ 36 

CC1 0 _ 7 

Morro da Caixa I 33 parcial 80 

Morro da Caixa II 0 _ 32 

Monte Cristo 0 _ 29 

Santa Terezinha I 19 parcial 33 

Santa Terezinha II 0 _ 21 

Morro do Flamengo 0 _ 18 

Nossa Senhora do 
Rosário 

0 _ 19 

PC3 18 parcial 6 

Ponta do Leal 66 total 0 

Sede (ilha) 

Morro do Janga 4 parcial 34 

Sol Nascente 46 parcial 84 

Morro do Balão 18 parcial 16 

Morro do Quilombo 18 parcial 24 

Rio Tavares I 111 total  

Pantanal 0 _ 15 

Vila Santa Rosa 0 _ 7 

Costeira I 0 _ 8 

Costeira II 0 _ 14 

Costeira III 2 parcial 8 

Costeira IV 90 parcial 23 

Costeira V 6 parcial 10 

 Total  705  950 

Fonte: COBRAPE 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 
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2.2.3. Déficit qualitativo 

Como já apresentado no produto 03 – Necessidades Habitacionais, a demanda 

habitacional qualitativa apresenta a realidade de famílias que já possuem sua própria moradia, 

mas cuja qualidade de habitação não atende a parâmetros mínimos, quer pela carência por 

infraestrutura, ou por adensamento excessivo, ou pela inadequação fundiária. Sendo assim, a 

Tabela 2 apresenta a síntese desta demanda no município de Florianópolis, bem como as 

fontes adotadas. 

Tabela 2: Demanda habitacional qualitativa em Florianópolis 

Tipo de 
inadequação 

Descrição 
Quantidade estimada - 

2009 
Fonte 

Inadequação por 
carência de 

infraestrutura 

Carência de água 5.386 

Pesquisa amostral 
realizada pela 

COBRAPE 

Carência esgoto sanitário 10.751 

Carência energia elétrica 3.268 

Carência coleta de lixo 2.732 

Sem sanitários internos 701 

Inadequação por 
adensamento 

excessivo 
Adensamento excessivo 1.488 

A partir de dados 
FJP/IBGE  

Inadequação 
fundiária 

Inadequação fundiária 10.439 

CADHAB com 
percentuais da 

Pesquisa realizada 
pela COBRAPE. 

Fonte: Elaborado pela Vertrag a partir dos dados do CADHAB (2010); IBGE Cidades; FJP (2000); COBRAPE (2007) 
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2.2.4. Demanda por novas moradias (demanda demográfica) 

Paulo Campanário (2007) analisou o crescimento populacional do município de 1980 até 

2010, e elaborou uma projeção de sua evolução por distrito até 2050, como mostra o Gráfico 1 

e Gráfico 2. 

Gráfico 1: População por Distrito de Florianópolis – 1980-2050 

 
Fonte: Elaborado pela VERTRAG a partir de dados em Campanário (2007). 

Gráfico 2: População por Distrito de Florianópolis – 1980-2050, exceto distrito Sede 

 

Fonte: Elaborado pela VERTRAG a partir de dados em Campanário (2007). 

A demanda demográfica é uma estimativa da quantidade de moradias necessárias para 

acomodar o crescimento populacional projetado. Essa estimativa das necessidades de 

incremento do estoque de moradias não leva em conta o déficit habitacional acumulado nem a 

inadequação de parcela do estoque existente. 
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Baseado na distribuição de renda dado pelo IBGE (2000) (Tabela 3), e de habitações 

dada por Campanário (2007) até 2025, a Tabela 4 apresenta a demanda por novas moradias 

para os próximos 15 anos3 por segmento de renda. Estima-se uma demanda de 

aproximadamente 45 mil habitações, considerando o público alvo das HIS (0 a 10 S.M.). A 

maior demanda localiza-se no distrito Sede (Ilha e Continente), seguido pelo Campeche, 

Ingleses do Rio Vermelho, São João do Rio Vermelho, Canasvieiras, Lagoa da Conceição, 

Cachoeira do Bom Jesus, Ribeirão da Ilha, Ratones, Pântano do Sul, Santo Antônio de Lisboa 

e Barra da Lagoa. 

Tabela 3: Distribuição de renda da população de Florianópolis, por distrito 

Distrito 0 a 3 s.m. 3 a 5 s.m 5 a 10 s.m. mais de 10 s.m. 

Sede (Ilha) 25,57% 13,84% 21,91% 38,68% 

Sede (Continente) 31,42% 14,59% 24,59% 29,40% 

Barra da Lagoa 44,67% 20,43% 22,45% 12,45% 

Cachoeira do Bom Jesus 46,86% 23,39% 20,13% 9,62% 

Campeche 30,88% 20,16% 28,53% 20,42% 

Canasvieiras 34,25% 17,99% 21,36% 26,40% 

Ingleses do Rio Vermelho 42,51% 22,12% 22,99% 12,38% 

Lagoa da Conceição 29,57% 16,46% 22,70% 31,27% 

Pântano do Sul 40,33% 21,63% 26,38% 11,66% 

Ratones 55,61% 22,45% 15,05% 6,89% 

Ribeirão da Ilha 39,91% 22,51% 25,33% 12,25% 

Sto Antônio de Lisboa 31,10% 17,57% 22,28% 29,05% 

São João do Rio Vermelho 46,29% 25,43% 20,71% 7,56% 

Fonte: Organizado pela VETRAG a partir de dados em IBGE (2000). 
Nota: A distribuição de renda por distrito baseou-se na renda dos responsáveis pelo domicílio  

Tabela 4: Estimativa da demanda por novas moradias em Florianópolis 2010-2025 

Distrito  
Demanda por novas moradias * 

0 a 3 s.m.  3 a 5 s.m.  5 a 10 s.m.  mais de 10 s.m.  Total  

 Sede (Ilha)  9.250  5.007  7.926  13.993  36.176  

 Sede (Continente)  2.897  1.346  2.268  2.711  9.222  

 Barra da Lagoa  406  186  204  113  908  

 Cachoeira do Bom Jesus  1.137  567  488  233  2.425  

 Campeche  2.382  1.555  2.201  1.576  7.714  

 Canasvieiras  1.236  649  771  953  3.610  

 Ingleses do Rio Vermelho  2.411  1.255  1.304  702  5.671  

 Lagoa da Conceição  782  435  600  827  2.644  

 Pântano do Sul  425  228  278  123  1.055  

 Ratones  612  247  166  76  1.101  

 Ribeirão da Ilha  656  370  417  202  1.645  

 Santo Antonio de Lisboa  323  183  231  302  1.039  

 São João do Rio  Vermelho  1.729  949  773  282  3.734  

 Total  24.246  12.978  17.627  22.093  76.944  

Fonte: Elaborado pela VETRAG a partir de dados em IBGE (2000) e Campanário (2007) 

  

                                                
3
 Horizonte temporal do PMHIS, conforme Plano Nacional de Habitação 
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3. DISPONIBILIDADE DE TERRAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL 

POR DISTRITO 

Conforme já apresentado no Produto 04 deste PLHIS, o documento preliminar do 

anteprojeto de lei do plano diretor de Florianópolis demarcou AEIS4 (Áreas Especiais de 

Interesse Social), locais de intervenção urbanística sobrepostas às zonas urbanas, com a 

finalidade de flexibilizar o regime urbanístico e incentivar a construção de Habitação de 

Interesse Social. Nas AEIS, incidem os seguintes incentivos urbanísticos para habitação 

multifamiliar: 

 Para faixa de renda de 0 a 3 S.M.: acréscimo de no máximo 50% no índice de 

aproveitamento previsto para a zona primária; 

 Para faixa de renda de 3,1 a 6 S.M.: acréscimo de no máximo 30% no índice de 

aproveitamento previsto para a zona primária; 

 Para faixa de renda de 6,1 a 10 S.M.: acréscimo de no máximo 20% no índice de 

aproveitamento previsto para a zona primária. 

Em casos de loteamentos para HIS nas AEIS, o documento preliminar do anteprojeto de 

lei do plano diretor estabelece os seguintes parâmetros: 

 Densidade bruta máxima de 250 habitantes por hectare; 

 Índice de aproveitamento básico do terreno 1,0; 

 Taxa de ocupação do terreno 50%; 

 Em parcelamentos para a faixa de renda de zero a três S. M. o lote mínimo será 

de 90,00 m²; 

 Em parcelamentos para a faixa de renda de três a seis S. M. o lote mínimo será 

de 120,00 m²; 

 Em parcelamentos para a faixa de renda de seis a dez S. M. o lote mínimo será 

de 200,00 m²; 

 Em relação à destinação de áreas públicas, a mesma deve ser proporcional à 

densidade da gleba onde a área pública mínima será de 35% para 

assentamentos com até 100 habitantes/ha, valor que deverá ser acrescido de 

mais 1% para cada 50 habitantes/ha ou fração de acréscimo acima de 100 

habitantes/ha. 

 

                                                
4
 Indicação dada pelo documento preliminar do anteprojeto de lei do plano diretor, que está em discussão 

no município de Florianópolis, ressaltando que o mesmo está sujeito a modificações. 
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Ao todo, foram demarcados aproximadamente 21 hectares em AIES, entre áreas 

ocupadas, passíveis de renovação urbana e vazios, e Gráfico 3 apresenta a quantificação 

destas áreas. 

Gráfico 3: Caracterização das AEIS 

 
Fonte: Elaborado pela VETRAG a partir de dados Prefeitura Municipal de Florianópolis (2010)  

Tabela 5 e o Mapa 1 (pág. 31), apresenta os vazios urbanos identificados, e que estão 

prioritariamente disponíveis para execução de projetos habitacionais. 

Tabela 5: Áreas disponíveis para habitação de Interesse Social – AEIS (vazios) 

 
nº Zoneamento proposto Área m² IA 

Área com potencial 
construtivo (m²)

5
 

S
E

D
E

 

(C
o

n
ti

n
e
n

te
) 1 ZMR-M3 | ZEIS-2 | AEIS 61.608,17 2,50 154.020,43 

1 ZMR-B3 | AEIS 23415,037238 1,50 35.122,56 

1 ZMR-B3 | AEIS 114896,582641 1,50 172.344,87 

Subtotal Sede (Continente) 199.919,79 
 

361.487,85 

S
e
d

e
 (

Il
h

a
) 

2 ZAN-2 | ZR-B2 | ZEIS-2 | AEIS 59.192,39 0,10 5.919,24 

3 ZAN-2 | ZR-B2 | AEIS 12.857,66 0,10 1.285,77 

4 ZAN-2 | ZR-B2 | ZEIS-2 | AEIS 13.268,25 0,10 1.326,83 

5 ZAN-2 | ZR-B2 | ZEIS-2 | AEIS 15.216,50 0,10 1.521,65 

6 ZAN-2 | ZMR-B2 | AEIS 17.309,57 0,10 1.730,96 

7 
ZAN-2 | ZMR-B2 | ZEIS-2 | 

AEIS 
12.331,40 0,10 1.233,14 

8 ZAN-2 | AEIS 38.478,39 0,10 3.847,84 

9 ZR-B2 | AEIS 11.083,63 1,00 11.083,63 

10 ZR-B2 | AEIS 124.611,41 1,00 124.611,41 

11 ZR-B2 | AEIS 15.982,96 1,00 15.982,96 

Subtotal Sede (Ilha) 320.332,16 
 

168.543,42 

C
a
c
h

o

e
ir

a
 d

o
 

B
o

m
 

J
e
s
u

s
 104 ZR-MB1 | AEIS 19167,043509 0,25 4.791,76 

25 ZR-M2 | ZEIS-3 | AEIS 112.707,27 1,25 140.884,09 

26 ZR-B2 |AEIS 77.373,01 1,00 77.373,01 

27 ZR-B2 | AEIS 15.915,61 1,00 15.915,61 

                                                
5
 Nesta simulação não foi contabilizado o adicional construtivo para HIS 

Ocupada
74%

Vazios
26%
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nº Zoneamento proposto Área m² IA 

Área com potencial 
construtivo (m²)

5
 

28 ZR-B2 | AEIS 14.702,39 1,00 14.702,39 

29 ZR-B2 | AEIS 26.815,71 1,00 26.815,71 

30 ZR-B2 | AEIS 16.311,84 1,00 16.311,84 

31 ZR-B2 | AEIS 39.812,05 1,00 39.812,05 

33 ZR-B2 | ZEIS-1 | ZEIS-3 | AEIS 190.550,64 1,00 190.550,64 

Subtotal Cachoeira do Bom Jesus 513.355,56 
 

527.157,10 

C
a
m

p
e
c
h

e
 

54 ZMR-B2 | AEIS 24.793,92 1,00 24.793,92 

56 ZR-B2 | AEIS 23.516,06 1,00 23.516,06 

57 ZR-B2 | AEIS 71.784,49 1,00 71.784,49 

58 ZR-B2 | AEIS 25.403,00 1,00 25.403,00 

59 ZMS-A3 | AEIS 74.996,27 4,00 299.985,08 

60 ZMS-A3 | AEIS 28.614,13 4,00 114.456,52 

61 ZMS-A3 | ZR-M2 | AEIS 310.306,10 1,25 387.882,63 

62 ZMC-M2 | ZR-M2 | AEIS 24.555,93 1,25 30.694,91 

63 ZMC-M2 | ZR-M2 | AEIS 23.537,29 1,25 29.421,61 

64 ZMS-A2 | AEIS 18.345,64 3,00 55.036,92 

65 ZR-M2 | ZMC-M2 | AEIS 50.524,38 1,25 63.155,48 

66 ZR-M2 | AEIS 47.813,48 1,25 59.766,85 

67 
ZR-M2 | ZMC-M2 | ZMR-M2 | 

AEIS 
302.297,61 1,25 377.872,01 

68 ZMR-B2 | AEIS 18.923,50 1,00 18.923,50 

Subtotal Campeche 1.045.411,80 
 

1.582.692,98 

C
a
n

a
s
v
ie

ir
a
s
 

18 ZR-M2 | AEIS 13.736,45 1,25 17.170,56 

19 ZR-M2 | AEIS 63.438,35 1,25 79.297,94 

20 ZR-M2 | AEIS 94.399,08 1,25 117.998,85 

21 ZR-B3 | AEIS 140.574,85 1,50 210.862,28 

22 ZR-B3 | AEIS 68.529,33 1,50 102.794,00 

23 ZR-B3 | AEIS 36.482,90 1,50 54.724,35 

101 ZMR-B1 | AEIS 6.626,94. 0,75 4.970,21 

102 ZMR-B1 | AEIS 1.3584,49. 0,75 10.188,37 

103 ZMR-B1 | AEIS 7.396,67. 0,75 5.547,50 

105 ZR-MB1 | AEIS 5.2692,22 0,25 13.173,06 

Subtotal Canasvieiras 497.461,30 
 

616.727 

In
g

le
s
e
s
 d

o
 R

io
 V

e
rm

e
lh

o
 

80 ZR-MB2 | ZMS-B2 | AEIS 32.223,05 1,25 40.278,82 

81 ZR-B2 | AEIS 21.508,50 1,00 21.508,50 

82 ZR-B2 | AEIS 5.230,63 1,00 5.230,63 

83 ZR-B2 | AEIS 3.039,49 1,00 3.039,49 

84 ZR-B2 | AEIS 2.616,53 1,00 2.616,53 

85 ZR-B2 | ZMC-B1 | AEIS 7.059,41 1,00 7.059,41 

86 ZR-B2 | ZMC-B1 | AEIS 2.758,32 1,00 2.758,32 

87 ZR-B2 | AEIS 6.664,32 1,00 6.664,32 

88 ZR-MB2 | ZMS-B2 | AEIS 39.054,61 1,25 48.818,26 

89 ZR-B2 | ZMC-B1 | AEIS 59.425,12 1,00 59.425,12 

90 ZR-B2 | ZMC-B1 | AEIS 45.627,45 1,00 45.627,45 

91 ZR-B2 | ZMC-B1 | AEIS 20.957,06 1,00 20.957,06 

92 ZR-MB2 | ZMS-B2 | AEIS 24.695,84 1,25 30.869,80 

93 ZR-MB2 | ZMS-B2 | AEIS 61.999,85 1,25 77.499,81 

94 ZR-B2 | AEIS 18.292,66 1,00 18.292,66 

95 ZR-B2 | ZMC-B1 | AEIS 61.379,34 1,00 61.379,34 

96 ZR-B2 | AEIS 8.663,40 1,00 8.663,40 

97 ZR-B2 | ZMC-B1 | AEIS 9.428,72 1,00 9.428,72 

98 ZR-B2 | ZMC-B1 | AEIS 156.851,55 1,00 156.851,55 

Subtotal Ingleses do Rio Vermelho 587.475,85 
 

626.969,19 

P
â
n

ta
n

o
 

d
o

 S
u

l 

75 ZR-B1 | AEIS 54.445,01 0,75 40.833,76 

Subtotal Pântano do Sul 54.445,01 
 

40.833,76 
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nº Zoneamento proposto Área m² IA 

Área com potencial 
construtivo (m²)

5
 

R
a
to

n
e
s
 

16 ZR-B2 | AEIS 16.108,97 1,00 16.108,97 

Subtotal Ratones 16.108,97 
 

16.108,97 

R
ib

e
ir

ã
o

 d
a
 

Il
h

a
 

69 ZRU-1 | ZRU-2 | AEIS 46.028,32 0,5 23.014,16 

70 ZRU-1 | AEIS 16.042,28 1,00 16.042,28 

71 ZRU-1 | ZRU-2 | AEIS 16.665,67 0,50 8.332,84 

72 ZRU-1 | AEIS 10.543,75 1,00 10.543,75 

73 ZRU-1 | AEIS 40.725,05 1,00 40.725,05 

74 
ZR-B2 | ZMR-M1 | ZMS-A1 | 

AEIS 
369.065,17 1,00 369.065,17 

Subtotal Ribeirão da Ilha 499.070,24 
 

467.423,25 

S
ã
o

 J
o

ã
o

 d
o

 R
io

 V
e
rm

e
lh

o
 

34 ZR-B1 | AEIS 69.288,91 0,75 51.966,68 

36 ZR-B2 | AEIS 28.323,94 1,00 28.323,94 

37 ZR-B2 | AEIS 33.565,55 1,00 33.565,55 

38 ZR-B2 | AEIS 21.210,93 1,00 21.210,93 

39 ZR-B1 | AEIS 44.698,07 0,75 33.523,55 

40 ZR-B1 | AEIS 45.184,47 0,75 33.888,35 

41 ZR-B2 | AEIS 258.193,83 1,00 258.193,83 

42 ZR-B2 | AEIS 31.799,67 1,00 31.799,67 

43 ZR-B2 | ZMC-B2 | AEIS 92.975,64 1,00 92.975,64 

44 ZR-B2 | AEIS 92.827,57 1,00 92.827,57 

45 ZR-B2 | AEIS 39.435,22 1,00 39.435,22 

46 ZR-B2 | AEIS 21.163,77 1,00 21.163,77 

47 ZR-B2 | AEIS 45.484,16 1,00 45.484,16 

48 ZR-B2 | AEIS 33.228,52 1,00 33.228,52 

49 ZR-B2 | AEIS 175.206,20 1,00 175.206,20 

50 ZR-B2 | AEIS 64.714,94 1,00 64.714,94 

51 ZR-B2 | AEIS 26.987,75 1,00 26.987,75 

52 ZR-B2 | AEIS 22.282,43 1,00 22.282,43 

Subtotal São João do Rio Vermelho 1.146.571,57 
 

1.106.778,71 

S
to

. 
A

n
to

n
io

 

d
e
 L

is
b

o
a
 

13 ZR-B2 | AEIS 34.503,52 1,00 51.755,28 

106 ZRM-B3 | AEIS 362.008,03 1,50 543.012,05 

Subtotal Santo Antônio de Lisboa 561.059,11 
 

742.063,13 

L
a
g

o
a
 d

a
 

C
o

n
c
e
iç

ã
o

 

53 ZMR-B2 | AEIS 54.073,72 1,00 54.073,72 

Subtotal Lagoa da Conceição 54.073,72 
 

54.073,72 

B
a
rr

a
 d

a
 

L
a
g

o
a
 

76 ZMR-M2 | ZMR-B3 | AEIS 16.067,97 1,50 24.101,95 

77 ZMR-M2 | AEIS 2.179,21 1,50 3.268,81 

78 ZMR-M2 | AEIS 2.702,32 1,50 4.053,48 

79 ZMR-B3 | AEIS 2.036,96 1,50 3.055,44 

Subtotal Barra da Lagoa 272.718,89 
 

438.452 

Totais Distritos 5.518.271,54 
 

6.345.638,86 

Fonte: Dados produzidos e trabalhados pela Vertrag a partir do documento preliminar do Plano Diretor de Florianópolis, e 
GOOGLEEARTH 2009 COBRAPE (2008) TR19 
Nota: IA – Índice de Aproveitamento 
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Mapa 1: Localização das vazios urbanos nas AEIS 
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3.1. Demanda habitacional X disponibilidade de terra para HIS 

Soluções habitacionais demandam terra urbanizada para sua concretização. Reservar terra 
para produção de habitação de interesse social não é uma tarefa simples, pois o mercado 
imobiliário é excludente e a legislação urbanística reforça este caráter. Portanto, definir a 
quantidade e a localização de terra urbanizada necessária para a produção habitacional é um 
aspecto estratégico para o equacionamento das necessidades habitacionais locais. (CIDADES, 
2009, p.137) 

Nesse tópico, avaliou-se a demanda habitacional6 frente à disponibilidade de terra para 

HIS (vazios urbanos dentro das AEIS). Para isso, adotaram-se as seguintes tipologias: 

 Tipologia habitacional vertical, com fração ideal de 50 m², podendo estar 

associada a uma tipologia horizontal com lotes de 60 m², para atender os 

reassentamentos; 

 Lotes de 90 m² ou habitações multifamiliares com fração ideal/unidade 50 m², 

para demanda demográfica de 0 a 3 salários mínimos; 

 Lotes de 120 m² ou habitações multifamiliares com fração ideal/unidade 90 m², 

para demanda demográfica de 3,1 a 6 salários mínimos; 

 Lotes de 200 m² ou habitações multifamiliares com fração ideal/unidade 120 m², 

para demanda demográfica de 6,1 a 10 salários mínimos.  

Para cada tipologia, foi estimada a equivalência em área para produção de unidades. 

Em cada distrito, há uma disponibilidade de terras representada pelos vazios urbanos das 

AEIS, conforme já apresentados nos subcapítulos anteriores.  

 

3.1.1. Demanda reprimida X Disponibilidade de área 

O presente item considerou a relação de entre disponibilidade de áreas para HIS, e a 

necessidades de reassentamentos. 

O déficit habitacional quantitativo não foi contabilizado, pois se concentram em AIS, 

portanto já dispõe de terrenos, mesmo que esses demandam ações de regularização 

urbanística. 

Por tratar-se de uma simulação para avaliar a relação entre a demanda X oferta, 

adotou-se o atendimento habitacional por meio de unidades horizontais, pelo fato de ser a 

situação de maior consumo de área. Esta só não foi aplicada no distrito Sede, por concentrar 

                                                
6
 Demanda reprimida (déficit + reassentamentos) + demanda demográfica estimada para um horizonte de 

15 anos (2010 – 2025) 
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mais de 50% do déficit. Especificamente neste caso adotou-se como tipologia habitacional a 

unidade vertical de fração ideal de 50 m².  

A Tabela 6 apresenta a relação entre o déficit habitacional e a disponibilidade de área 

para HIS, estruturada da seguinte forma: 

 A coluna tipologia apresenta àquela adotada para enfrentar o déficit 

habitacional, podendo ser: unidades verticais com fração ideal de 50 m² 

(utilizado em distritos com déficit maior que 2.000 domicílios), lotes de 60 m² 

(simulado nos distritos com déficit menor que 500 domicílios). Nos distritos com 

déficit maior que 1.000 domicílios, o atendimento foi estimado em unidades 

horizontais e verticais. 

 A coluna unidades habitacionais refere-se à soma do déficit habitacional 

quantitativo e reassentamentos por distrito; 

 A coluna equivalente em área (ha) representa a quantidade de área necessária 

para atender o número de unidades na respectiva tipologia adotada; 

 A coluna disponibilidade de área (ha) representa a quantidade nos vazios 

urbanos das AEIS. Nos locais em que se adotou a produção vertical, o espaço 

disponível foi contabilizado com o adicional do potencial construtivo. 

 A coluna saldo representa a relação entre o equivalente em área diminuído da 

disponibilidade de área. Sendo assim, o valor positivo demonstra que há  área 

disponível no distrito para suprir o déficit, e os valores negativos representa a 

insuficiência. 

Analisando a  Tabela 6 verifica-se que as áreas disponíveis para HIS são suficientes 

para o atendimento do atual déficit habitacional, no distrito de origem.  

Tabela 6: Relação entre Demanda reprimida X Disponibilidade de áreas para HIS no 
distrito de origem 

Distrito Tipologia 
Unidades 

habitacionais 

Equivalente 
em área 

(ha) 

Disponibilidade 
de área (ha) 

Saldo 
(ha) 

SEDE 
(CONTINENTE)  

Produção de unidades 
verticais com fração ideal 
de 50 m² 

556 0,46 
  

SUBTOTAL   556 0,46 6,16 5,70 

SEDE (ILHA)  
Produção de unidades 
verticais com fração ideal 
de 50 m² 

478 0,86 
  

SUBTOTAL   478 0,86 32,03 31,17 

CACHOEIRA DO 
BOM JESUS  

Produção de lotes 60 m² 
90 0,73 

  

SUBTOTAL   90 0,73 51,34 50,61 

CAMPECHE Produção de lotes 60 m² 43 0,35 
  

 SUBTOTAL  43 0,35 104,54 104,19 

CANASVIEIRAS Produção de lotes 60 m² 36 0,29 
  

 SUBTOTAL   36 0,29 49,75 49,46 

INGLESES DO RIO Produção de lotes 60 m² 163 1,32 
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Distrito Tipologia 
Unidades 

habitacionais 

Equivalente 
em área 

(ha) 

Disponibilidade 
de área (ha) 

Saldo 
(ha) 

VERMELHO 

 SUBTOTAL   163 4,32 58,75 57,43 

PÂNTANO DO SUL Produção de lotes 60 m² 6 0,01 
  

 SUBTOTAL   6 0,01 5,44 5,44 

RIBEIRÃO DA 
ILHA 

Produção de unidades 
verticais com fração ideal 
de 50 m² 

127 0,15 
  

Produção de lotes 60 m² 127 0,15 
  

 SUBTOTAL   254 1,17 49,91 48,73 

 TOTAL   1.658 5,08 357,92 352,84 

Fonte: Vertrag  

 

3.1.2. Necessidades habitacionais até 2025 X Disponibilidade de área  

De acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Habitação, o PLHIS deve ter um 

horizonte de 15 anos, devendo assim, estimar a demanda por novas moradias a ser 

acrescentada neste período por faixa de renda. 

Adotou-se a demanda demográfica estimada por Paulo Campanário (2007) para os 

distritos de Florianópolis (descrita no item 2.2.4). Se incentivada prioritariamente a utilização de 

habitações multifamiliares nos vazios urbanos existentes nas AEIS, verifica-se que para os 

próximos 15 anos (Tabela 7, Gráfico 4), essas áreas são suficientes. 

Gráfico 4: Utilização dos vazios urbanos nas AEIS para o atendimento das necessidades 
habitacionais 

 
Fonte: Elaborado por VERTRAG a partir de Prefeitura Municipal de Florianópolis (2010) 

 

Para subsidiar o planejamento habitacional do município, averiguando necessidades: de 

priorização de atendimento a estrato de rendas nos distritos e tipologias que devem ser 

incentivadas; foi estabelecido um cenário de necessidades habitacionais X disponibilidade de 

áreas por distrito, com base nas projeções elaboradas por Paulo Campanário (2007) para os 

Utilizado para 
atendimento 

das 
necessidades 
habitacionals

72%

Disponível 
em 2025

28%
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distritos de Florianópolis (descrita no item 2.2.4). Ressalta-se que se trata de uma projeção, e o 

objetivo da demanda demográfica é estimar a quantidade de moradias necessárias para 

acomodar o crescimento populacional projetado. A Tabela 7 apresenta este cenário. 

Tabela 7: Demanda habitacional X Disponibilidade de áreas para HIS 

 
Necessidades 
habitacionais 

Tipologia 
Unidades 

habitacionais 
Equivalente 
em área (ha) 

Disp. área 
(ha) 

Saldo 
(ha) 

S
E

D
E

 
(C

O
N

T
IN

E
N

T
E

) Demanda reprimida 
Produção de unidades de 
50m² verticais 

556 0,46 
  

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de unidades de 
50m² verticais 

2.897 2,38 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de unidades de 
90m² verticais 

1.346 3,27 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de unidades de 
120m² verticais 

2.268 8,40 
  

SUBTOTAL 7.067 14,51 6,16 -8,34 

S
E

D
E

 (
IL

H
A

) 

Demanda reprimida 
Produção de unidades 
de 50m² verticais 

536 0,96 
  

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de unidades 
de 50m² verticais 

9.250 7,60 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de unidades 
de 90m² verticais 

5.007 12,17 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de unidades 
de 120m² verticais 

7.926 29,35 
  

SUBTOTAL 22.719 50,08 32,03 -18,04 

C
A

C
H

O
E

IR
A

 D
O

 
B

O
M

 J
E

S
U

S
 Demanda reprimida 

Produção de unidades 
de 50m² verticais 

0 - 
  

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de lotes 60 
m² 

64 0,52 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de lotes de 
90m² 

1.137 13,81 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de lotes de 
120m² 

567 9,19 
  

SUBTOTAL 2.256 36,70 51,34 14,64 

R
A

T
O

N
E

S
 demanda de habitação 

de 0 a 3 s.m. 
Produção de unidades 
de 50m² verticais 

612 0,88 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de unidades 
de 90m² verticais 

247 1,05 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de unidades 
de 120m² verticais 

166 1,07 
  

SUBTOTAL 1.025 3,00 1,61 -1,39 

C
A

M
P

E
C

H
E

 Demanda reprimida 
Produção de lotes 60 
m² 

43 0,35 
  

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de lotes de 
90m² 

2.382 28,94 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de lotes de 
120m² 

1.555 25,19 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de unidades 
de 120m² verticais 

2.201 12,68 
  

SUBTOTAL 6.181 67,16 104,54 37,38 

C
A

N
A

S
V

IE
IR

A
S

 Demanda reprimida 
Produção de lotes 60 
m² 

36 0,29 
  

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de lotes de 
90m² 

1.236 15,02 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de lotes de 
120m² 

649 10,52 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de lotes de 
200m² 

771 20,82 
  

SUBTOTAL 2.693 46,65 49,75 3,10 
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Necessidades 
habitacionais 

Tipologia 
Unidades 

habitacionais 
Equivalente 
em área (ha) 

Disp. área 
(ha) 

Saldo 
(ha) 

IN
G

L
E

S
E

S
 D

O
 

R
IO

 V
E

R
M

E
L

H
O

 

Demanda reprimida 
Produção de lotes 60 
m² 

163 1,32 
  

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de lotes de 
90m² 

2.411 29,29 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de lotes de 
120m² 

1.255 20,32 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de unidades 
de 120m² verticais 

1.304 7,51 
  

SUBTOTAL 5.132 58,45 58,75 0,30 

P
Â

N
T

A
N

O
 D

O
 

S
U

L
 

Demanda reprimida 
Produção de unidades 
de 50m² verticais 

6 0,01 
  

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de unidades 
de 50m² verticais 

425 0,70 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de unidades 
de 90m² verticais 

228 1,11 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de unidades 
de 120m² verticais 

278 2,06 
  

SUBTOTAL 937 3,87 5,44 1,57 

R
IB

E
IR

Ã
O

 D
A

 I
L

H
A

 

Demanda reprimida 

Produção de unidades 
de 50m² verticais 

127 0,15 
  

Produção de lotes 60 
m² 

127 1,03 
  

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de lotes de 
90m² 

656 7,98 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de lotes de 
120m² 

370 6,00 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de lotes de 
200m² 

417 11,25 
  

SUBTOTAL 1.697 26,40 49,91 23,51 

S
Ã

O
 J

O
Ã

O
 D

O
 

R
IO

 V
E

R
M

E
L

H
O

 demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de lotes de 
90m² 

1.729 21,00 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de lotes de 
120m² 

949 15,38 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de lotes de 
200m² 

773 20,88 
  

SUBTOTAL 3.451 57,26 114,66 57,40 

S
A

N
T

O
 

A
N

T
Ô

N
IO

 D
E

 

L
IS

B
O

A
 

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de lotes de 
90m² 

323 3,93 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de lotes de 
120m² 

183 2,96 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de lotes de 
200m² 

231 6,25 
  

SUBTOTAL 737 13,13 56,11 42,97 

B
A

R
R

A
 D

A
 

L
A

G
O

A
 

demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de unidades 
de 50m² verticais 

406 0,47 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de unidades 
de 90m² verticais 

186 0,63 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de unidades 
de 120m² verticais 

204 1,06 
  

SUBTOTAL 795 2,16 2,30 0,14 
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Necessidades 
habitacionais 

Tipologia 
Unidades 

habitacionais 
Equivalente 
em área (ha) 

Disp. área 
(ha) 

Saldo 
(ha) 

L
A

G
O

A
 D

A
 

C
O

N
C

E
IÇ

Ã
O

 demanda de habitação 
de 0 a 3 s.m. 

Produção de unidades 
de 50m² verticais 

782 1,12 
  

demanda de habitação 
de 3 a 5 s.m. 

Produção de unidades 
de 90m² verticais 

435 1,85 
  

demanda de habitação 
de 5 a 10 s.m. 

Produção de unidades 
de 120m² verticais 

600 3,89 
  

SUBTOTAL  1.817 6,86 5,41 -1,46 

TOTAL 56.508 386,23 538,00 151,76 

Fonte: Vertrag  

Analisando a Tabela 7, verifica-se que devem ser priorizadas habitações multifamiliares 

nos seguintes distritos: Sede (Ilha e Continente), Barra da Lagoa, Pântano do Sul, Ingleses do 

Rio Vermelho e Ratones. 

Também se constata que há a necessidade de reorientar o crescimento dos seguintes 

distritos: Sede (Ilha e Continente), Ratones e Lagoa da Conceição. 
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Mapa 2: Disponibilidade de área X Demanda Habitacional 
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Mapa 3: Disponibilidade de área X demanda habitacional por faixa de renda 
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4. CENÁRIOS 

Para a elaboração dos cenários foi desenvolvido um modelo numérico para a avaliação 

da capacidade de produção de habitação e a simulação dos efeitos de diferentes metas de 

produção e enfrentamento do déficit e da demanda demográfica. A Figura 2 apresenta os 

principais elementos do modelo, que é apresentado em maior detalhe no Anexo. O modelo é 

uma tentativa de equacionar o comportamento da demanda habitacional, considerando as 

necessidades habitacionais (déficit); a demanda demográfica e a produção habitacional por 

faixa de renda. É formado pelos seguintes elementos: 

 Demanda por novas moradias: demanda demográfica divida por estratos 

sociais (0 a 3 S.M., 3 a 5 S.M., 5 a 10 S.M.) 

 Produção de mercado: o foco de atendimento do mercado privado é a 

demanda por novas moradias (demanda demográfica) por faixa de renda, sendo 

que o percentual de atendimento voltado a cada estrato de renda é diferenciado. 

 Estoque Habitacional: representa o estoque negativo (déficit) pré-existente em 

2010, sendo: qualitativo7 (necessidade de urbanização de lotes) e quantitativo 

(necessidade de produção de habitações). Este valor é retroalimentado 

conforme a variação da demanda demográfica não atendida de 0 a 3 S.M., e 3 a 

5 S.M. 

 Produção frente ao déficit: o poder público é o principal agente/indutor da 

produção habitacional / urbanização de lotes frente aos déficits. 

 Fundo Municipal de Integração Social: No estabelecimento de cenários para 

este produto a disponibilidade de recursos não influenciou o modelo, pois como 

já identificado no produto 05 – Analises complementares, as limitações 

institucionais não ocorrem devido à falta de recursos financeiros. 

 Área disponível para HIS: toda a produção habitacional, tanto do mercado 

quanto do poder público, tem como área disponível para HIS os vazios urbanos 

das AEIS. 

 

                                                
7
 Adotou-se o valor aproximado do maior tipo de inadequação habitacional. Sendo assim, o déficit 

qualitativo inicial foi estimado em 10.800 habitações. 
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Figura 2: Síntese do modelo numérico para estabelecimento de cenários  

Fonte: VERTRAG. 

Neste modelo (Figura 2), partiu-se do pressuposto que o déficit habitacional é resultado 

do não atendimento da demanda. Sendo assim, as novas moradias não atendidas, 

retroalimenta o déficit quantitativo e qualitativo, considerando: 

 40% da demanda demográfica de 0 a 3 S.M. não atendida pelo mercado formal, 

retroalimenta o déficit habitacional. 

 15% da demanda demográfica de 3 a 5 S.M. não atendida pelo mercado formal, 

retroalimenta o déficit habitacional; 

 A demanda demográfica de 5 a 10 S.M. não retroalimenta o déficit. 

 Entende-se que das famílias não atendidas que retroalimenta o déficit 

habitacional, 80% tornam-se déficit qualitativo e 60% torna-se déficit quantitativo. 

Com a aplicação desse modelo, foram simulados 3 tipos de cenários – tendencial, 

desejável e possível – que avaliam as inter-relações entre:  

 Atendimento da demanda demográfica de 0 a 3 s.m. pelo mercado formal, e 

consequentemente o que não é atendido retroalimenta o déficit habitacional; 

 Produção habitacional realizada pelo poder público para enfrentar o déficit.  
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 Suficiência de área disponível para HIS. 

O objetivo das simulações foi analisar o comportamento do déficit habitacional frente a 

capacidade produtiva promovida pelo poder público, articulando níveis de cooperação do 

mercado no processo.  

A análise desses cenários incluiu a avaliação da quantidade de área necessária para 

efetivar a produção habitacional conforme o cenário desenvolvido, e a comparação entre os 

resultados e a disponibilidade de terra para HIS pré-estabelecida pelas AEIS, no intuito de 

averiguar até quando as áreas atualmente indicadas são ou não suficientes para suprir a 

demanda habitacional de Florianópolis. 

Apesar do horizonte de PMHIS ser de 15 anos, entende-se que solucionar a questão 

habitacional é uma medida em longo prazo. Devido à disponibilidade de informações das 

estimativas de crescimento no município de Florianópolis até 2050, os cenários elaborados 

adotaram este horizonte temporal.  
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4.1. Valores de referência 

Os dados abaixo foram utilizados como referência para definição dos cenários da 

capacidade institucional de produção habitacional. 

A taxa de crescimento geométrico, bem como a estimativa do número de habitações 

nos anos de 2010 a 2050 tem como fonte Campanário (2007), como mostra o Gráfico 5 e 

Tabela 8. 

Gráfico 5: Taxa geométrica de crescimento populacional em Florianópolis 2010-2050 

 
Fonte: Elaborado pela VERTRAG a partir de dados em Campanário (2007) 

 

Tabela 8: Estimativa de domicílios em Florianópolis – 2010-2025 

 Ano 2010 2015 2020 2025 

Total 175.420 203.048 229.025 251.867 

Fonte: Campanário (2007). 

 

A distribuição de renda baseou-se nos dados do IBGE-2000 referente ao rendimento 

nominal dos responsáveis pelo domicílio, como mostra o Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Distribuição de renda em Florianópolis 

 
Fonte: IBGE (2000) – Rendimento nominal dos responsáveis pelo domicílio 

Em relação à produção habitacional, a referência adotada considerou a produção de 

habitações e urbanização de lotes no município desde a década de 90, como mostra o Gráfico 

7. 

Gráfico 7: Produção de habitações e urbanização de lotes com subsídios públicos em 
Florianópolis – 1998-2009 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis 
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4.2. Cenário Tendencial 

O cenário tendencial foi desenvolvido considerando a produção habitacional média de 

Florianópolis nos últimos 5 anos. Sendo assim, adotou-se como parâmetro produtivo frente ao 

déficit: 100 habitações por ano (500 habitações a.q.), e 375 urbanizações de lotes por ano 

(1875 urbanizações a.q.).  

A Tabela 9 e o Gráfico 8 apresentam os resultados da simulação com o modelo 

numérico, considerando a produção do cenário tendencial. 

Tabela 9: Cenário tendencial em Florianópolis – 2010-2050 

 Descrição 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

D
e
m

a
n

d
a
 

d
e

m
o

g
rá

fi
c
a

 Demanda por novas 
moradias – 0 a 3 s.m.  

5914 5464 4952 4562 3784 3132 2240 1261 

Demanda por novas 
moradias – 3 a 5 s.m.  

4066 3872 3600 3390 2866 2408 1743 989 

Demanda por novas 
moradias – 5 a 10 s.m.  

5184 4890 4512 4222 3549 2970 2143 1214 

V
a
ri

a
ç

ã
o

 

d
o

 d
é
fi

c
it

 Variação do déficit 
quantitativo -10762 -11922 -12935 -13835 -14501 -14969 -15164 -15055 

Variação do déficit 
qualitativo -11306 -11644 -11785 -11777 -11457 -10873 -9924 -8571 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 

p
o

d
e
r 

p
ú

b
li

c
o

 

Produção qüinqüenal frente 
ao déficit quantitativo 500 500 500 500 500 500 500 500 

Produção qüinqüenal frente 
ao déficit qualitativo 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 

D
e
m

a
n

d
a
 d

e
m

o
g

rá
fi

c
a

 

a
te

n
d

id
a
 p

e
lo

 m
e
rc

a
d

o
 

Demanda de novas 
moradias – 0 a 3 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

3549 3278 2971 2737 2270 1879 1344 757 

Demanda de novas 
moradias – 3 a 5 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

3456 3291 3060 2881 2436 2047 1482 841 

Demanda de novas 
moradias – 5 a 10 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

4407 4157 3835 3588 3017 2525 1822 1032 

D
e
m

a
n

d
a
 d

e
m

o
g

rá
fi

c
a

 

n
ã
o

 a
te

n
d

id
a
 

(r
e
tr

o
a
li

m
e

n
ta

d
o

ra
) 

Demanda NÃO ATENDIDA 
pelo mercado formal de 0 a 
3 s.m., que acrescentarão o 
déficit (quantitativo e 
qualitativo) 

2366 2186 1981 1825 1514 1253 896 504 

Demanda NÃO ATENDIDA 
pelo mercado formal de 3 a 
5 s.m., que acrescentarão o 
déficit (quantitativo e 
qualitativo) 

610 581 540 508 430 361 261 148 

Fonte: Vertrag 
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Gráfico 8: Comportamento da demanda por novas moradias X déficit quantitativo (QT) e 
qualitativo (QL) – Cenário tendencial  

 
Fonte: Vertrag 

O Gráfico 8 apresenta: 

 A variação do déficit habitacional quantitativo e do qualitativo, em função da 

produção habitacional frente ao déficit neste cenário e da retroalimentação do 

mesmo; 

 A demanda demográfica de 0 a 3 S.M. e de 3 a 5 S.M.. 

Analisando a Tabela 9 e o Gráfico 8, verifica-se que, devido ao significativo crescimento 

populacional e à baixa produção frente ao déficit, a cada qüinqüênio são acrescentadas ao 

déficit habitacional aproximadamente 3 mil unidades. Neste cenário, em 2050 o déficit 

quantitativo aumentará em 40% e o qualitativo diminui em 25%. Desta forma, constata-se que 

para solucionar o déficit habitacional, é imprescindível que haja um aumento da produção 

habitacional frente ao déficit. 
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4.3. Cenário Desejável 

Adotou-se como cenário desejável zerar o déficit habitacional em 15 anos, horizonte 

compatível com aquele estabelecido pelo Plano Nacional de Habitação. O objetivo desta 

simulação foi estimar as metas de produção habitacional para esta atingir este prazo 

ambicioso.  

A Tabela 10 e o Gráfico 9 apresentam os resultados da simulação com o modelo 

numérico, considerando a produção do cenário desejável. 

Tabela 10: Cenário desejável em Florianópolis – 2010-2050 

 Descrição 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

D
e
m

a
n

d
a
 

d
e

m
o

g
rá

fi
c
a

 Demanda por novas 
moradias – 0 a 3 s.m.  

5914 5464 4952 4562 3784 3132 2240 1261 

Demanda por novas 
moradias – 3 a 5 s.m.  

4066 3872 3600 3390 2866 2408 1743 989 

Demanda por novas 
moradias – 5 a 10 s.m.  

5184 4890 4512 4222 3549 2970 2143 1214 

V
a
ri

a
ç

ã
o

 

d
o

 d
é
fi

c
it

 Variação do déficit 
quantitativo 

-6412 -3222 0 0 0 0 0 0 

Variação do déficit 
qualitativo 

-7356 -3744 0 0 0 0 0 0 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 

p
o

d
e
r 

p
ú

b
li

c
o

 

Produção qüinqüenal frente 
ao déficit quantitativo 

4850 4850 4735 1400 1166 968 695 391 

Produção qüinqüenal frente 
ao déficit qualitativo 

5825 5825 5760 1867 1555 1291 926 522 

D
e
m

a
n

d
a
 d

e
m

o
g

rá
fi

c
a

 

a
te

n
d

id
a
 p

e
lo

 m
e
rc

a
d

o
 

Demanda de novas 
moradias – 0 a 3 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

3549 3278 2971 2737 2270 1879 1344 757 

Demanda de novas 
moradias – 3 a 5 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

3456 3291 3060 2881 2436 2047 1482 841 

Demanda de novas 
moradias – 5 a 10 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

4407 4157 3835 3588 3017 2525 1822 1032 

D
e
m

a
n

d
a
 d

e
m

o
g

rá
fi

c
a

 

n
ã
o

 a
te

n
d

id
a
 

(r
e
tr

o
a
li

m
e

n
ta

d
o

ra
) 

Demanda NÃO ATENDIDA 
pelo mercado formal de 0 a 
3 s.m., que acrescentarão o 
déficit (quantitativo e 
qualitativo) 

2366 2186 1981 1825 1514 1253 896 504 

Demanda NÃO ATENDIDA 
pelo mercado formal de 3 a 
5 s.m., que acrescentarão o 
déficit (quantitativo e 
qualitativo) 

610 581 540 508 430 361 261 148 

Fonte: Vertrag 
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Gráfico 9: Comportamento do déficit quantitativo (QT) e qualitativo (QL) – Cenário 
desejável – 2010 a 2050 

 
Fonte: Vertrag 

O Gráfico 9 apresenta: 

 A variação do déficit habitacional quantitativo e do qualitativo, em função da 

produção habitacional frente ao déficit neste cenário e da retroalimentação do 

mesmo; 

 A demanda demográfica de 0 a 3 S.M. e de 3 a 5 S.M.. 

O Gráfico 9 apresenta a solução do déficit habitacional até 2025. Como o objetivo deste 

cenário é estimar o esforço produtivo frente ao déficit, o Gráfico 10 demonstra o 

comportamento da produção habitacional frente ao déficit para solução deste em 15 anos.. 

Gráfico 10: Comportamento da produção habitacional frente ao déficit – Cenário 
desejável – 2010 a 2050 

 
Fonte: Vertrag 
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Analisando o Gráfico 10, verifica-se que os primeiros 15 anos exigiriam um aumento da 

capacidade de produção de unidades habitacionais pelo poder público em 9 vezes, e 4 vezes 

de urbanização de lotes. No entanto, a partir de 2025 estes sofreriam uma significativa queda, 

pois os esforços estariam voltados apenas ao atendimento da demanda não atendida pelo 

mercado, que interfere na retroalimentação do déficit. 

 

4.4. Cenário possível 

O cenário possível foi desenvolvido considerando a maior produção habitacional de 

Florianópolis na última década. Sendo assim, adotaram-se como metas de produção frente ao 

déficit: 520 unidades de habitação por ano (2600 habitações a.q.), e 900 urbanizações de lote 

por ano (4500 urbanizações a.q.) 

A Tabela 11 e o Gráfico 11 apresentam os resultados da simulação com o modelo 

numérico, considerando a produção do cenário possível. 

Tabela 11: Cenário possível em Florianópolis – 2010-2050 

 Descrição 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

D
e
m

a
n

d
a
 

d
e

m
o

g
rá

fi
c
a

 Demanda por novas 
moradias – 0 a 3 s.m.  

5914 5464 4952 4562 3784 3132 2240 1261 

Demanda por novas 
moradias – 3 a 5 s.m.  

4066 3872 3600 3390 2866 2408 1743 989 

Demanda por novas 
moradias – 5 a 10 s.m.  

5184 4890 4512 4222 3549 2970 2143 1214 

V
a
ri

a
ç

ã
o

 

d
o

 d
é
fi

c
it

 Variação do déficit 
quantitativo -8662 -7722 -6635 -5435 -4001 -2369 -464 0 

Variação do déficit 
qualitativo -8681 -6394 -3910 -1277 0 0 0 0 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 

p
o

d
e
r 

p
ú

b
li

c
o

 

Produção qüinqüenal frente 
ao déficit quantitativo 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 855 

Produção qüinqüenal frente 
ao déficit qualitativo 4500 4500 4500 4500 2832 1291 926 522 

D
e
m

a
n

d
a
 d

e
m

o
g

rá
fi

c
a

 

a
te

n
d

id
a
 p

e
lo

 m
e
rc

a
d

o
 

Demanda de novas 
moradias – 0 a 3 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

3549 3278 2971 2737 2270 1879 1344 757 

Demanda de novas 
moradias – 3 a 5 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

3456 3291 3060 2881 2436 2047 1482 841 

Demanda de novas 
moradias – 5 a 10 s.m. 
atendida pelo mercado 
formal  

4407 4157 3835 3588 3017 2525 1822 1032 

D
e
m

a
n

d
a
 

d
e

m
o

g
rá

fi

c
a
 n

ã
o

 

a
te

n
d

id
a
 

(r
e
tr

o
a
li

m

e
n

ta
d

o
ra

) Demanda NÃO ATENDIDA 
pelo mercado formal de 0 a 
3 s.m., que acrescentarão o 
déficit (quantitativo e 
qualitativo) 

2366 2186 1981 1825 1514 1253 896 504 



                                  Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

  

PMHIS . Produto 06 . Cenários  

50 

 Descrição 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Demanda NÃO ATENDIDA 
pelo mercado formal de 3 a 
5 s.m., que acrescentarão o 
déficit (quantitativo e 
qualitativo) 

610 581 540 508 430 361 261 148 

Fonte: Vertrag 

Gráfico 11: Comportamento da demanda por novas moradias X déficit quantitativo (QT) e 
qualitativo (QL) – Cenário possível – 2010 a 2050 

 
Fonte: Vertrag 

O Gráfico 11 apresenta: 

 A variação do déficit habitacional quantitativo e do qualitativo, em função da 

produção habitacional frente ao déficit neste cenário e da retroalimentação do 

mesmo; 

 A demanda demográfica de 0 a 3 S.M. e de 3 a 5 S.M.. 

Analisando a Tabela 11 e o Gráfico 11, verifica-se que, se a produção habitacional 

frente ao déficit tiver como meta os indicadores propostos, em longo prazo é possível 

solucionar o déficit habitacional, sendo o qualitativo resolvido em 2035 e o quantitativo em 

2050. 
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4.5. Síntese dos Cenários 

O quadro abaixo apresenta a síntese dos cenários: tendencial, desejável e possível. 

Quadro 2: Síntese dos Cenários 

Cenário 
Variação do déficit 

habitacional 
Soluções 
fundiárias 

% de 0 a 3 s.m. 
atendido pelo 

mercado formal 

Produção 
habitacional frente 

ao déficit 

Horizonte 
temporal 

Ano de solução 
do déficit 

Conclusão 

T
E

N
D

E
N

C
IA

L
 

Inicial  
QT:- 9.500  
QL: -10.800 
Final 
QT:- 13.528  
QL: - 19.953 

Tipologia 
horizontal: saldo 
de área em 2025:  
-161,24 ha 
Tipologia vertical: 
AEIS suficiente até 
2050: 67,45 ha 

Não atende a 
demanda 
demográfica 

 100 U.H./ano 
 375 

urbanizações 
lotes/ano 

40 anos:  
2010 a 2050 

Insolúvel 

Mantendo a produção 
habitacional frente ao déficit 
média dos últimos 5 anos, é 
impossível solucionar o 
déficit 

D
E

S
E

J
Á

V
E

L
 Inicial  

QT:- 9.500  
QL: -10.800 
Final 
QT:0 
QL: 0 

Tipologia 
horizontal: saldo 
de área em 2025:  
-216,53 ha 
Tipologia vertical: 
AEIS suficiente até 
2035: 3,93 ha 

Não atende a 
demanda 
demográfica 

 914 U.H./ano 
 1.600 

urbanizações de 
lotes/ano 

40 anos:  
2010 a 2050 

15 anos 

O déficit habitacional é 
resolvido em curto prazo, 
entretanto a produção 
habitacional deve ser 
aumentada em 9 vezes e a 
urbanização de lotes em 4 
vezes 

P
O

S
S

ÍV
E

L
 Inicial  

QT:- 9.500  
QL: -10.800 
Final 
QT:- 3.554 
QL: - 11.030 

Tipologia 
horizontal: saldo 
de área em 2025: 
 -385,87 ha 
Tipologia vertical: 
AEIS suficiente até 
2035: 6,76 ha 

Não atende a 
demanda 
demográfica 

 400 U.H./ano 
 600 

urbanizações de 
lotes/ano 

40 anos:  
2010 a 2050 

25 anos déficit 
qualitativo 

40 anos déficit 
quantitativo 

O déficit habitacional é 
resolvido em longo prazo, 
considerando para isso que a 
média deve ser aumentada 
em 5 vezes em relação à 
produção de habitações e 2,5 
vezes a urbanização. No 
entanto, esses desempenhos 
já ocorreram em Florianópolis 

Fonte: Vertrag 
Nota: QT – Déficit Quantitativo / QL – Déficit Qualitativo / Inicial: refere-se ao ano de 2010 / Final: refere-se ao fim do período estabelecido pelo cenário – 2050. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O enfrentamento das questões habitacionais em Florianópolis deve atender os 

princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Nacional de Habitação: 

 Função Social da Propriedade – política de uso e ocupação do solo, visando 

estimular o uso de vazios urbanos integrados à malha urbana e providos de 

infraestrutura, evitando os processos de especulação imobiliária e o crescimento 

periférico da cidade; 

 Direito à Moradia Digna – atendidas as necessidades de infraestrutura e serviços 

urbanos de transporte, saúde, trabalho, educação, lazer; 

 Articulação entre Políticas Públicas – os programas habitacionais integrados a 

outros programas de desenvolvimento urbano de modo a garantir a 

implementação de infraestrutura e serviços urbanos; 

 Participação Pública – a participação pública no sistema municipal de habitação 

deve ser garantida por meio do Conselho Municipal de Habitação e das 

audiências públicas para tratar de temas específicos; 

 Articulação Institucional entre Níveis de Governo – para usufruir de todos 

mecanismos de apoio técnico e financeiro disponibilizados pelo SNHIS, 

harmonizando o sistema de habitação municipal com as instituições estaduais e 

federais; 

 Atendimento das famílias de baixa renda – todo o sistema deve ser voltado para 

a população de baixa renda, estimulando o mercado a oferecer opções para 

famílias com renda entre 0 e 10 salários mínimos e focando a concessão de 

subsídios para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos. 

Almejando as diretrizes acima expostas, o presente produto ponderou quais são os 

principais fatores estratégicos e os de risco em Florianópolis para alcançá-los. 

No capítulo 3 avaliou-se a disponibilidade de terras para produção de HIS, frente ao 

déficit habitacional e demanda demográfica, por distrito, no intuito de averiguar se as 

demandas poderiam ser supridas em seus locais de origem. Esta análise apontou que, todos 

os distritos podem ter suas necessidades habitacionais resolvidas em seu próprio território ou 

localidade próxima exceto o distrito Sede (Ilha e Continente). Verifica-se que neste distrito as 

áreas disponíveis são suficiente para atender apenas o atual déficit habitacional, e uma 

pequena parcela da demanda demográfica de 0 a 3 s.m. 

As simulações dos cenários tendencial, desejável e possível, expostas no capítulo 04, 

possibilitaram a articulação de variáveis e comportamento dos agentes responsáveis pela 

produção habitacional, demonstrando que são fatores estratégicos para o atendimento 

habitacional: 



                                  Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

  

PMHIS . Produto 06 . Cenários  

53 

 Estabelecer uma política agressiva de incentivos ao mercado formal, para que o 

mesmo aumente o percentual de atendimento à demanda demográfica de 0 a 3 

s.m.; 

 Estabelecer políticas de crédito, seguro-fiança e garantias voltadas à população 

de 0 a 3 s.m., para assegurar que esta seja atendida pelo mercado formal; 

 Ampliar a capacidade produtiva de unidades habitacionais e de urbanizações de 

lotes pelo poder público, para fazer frente ao déficit habitacional. Essa meta de 

produção deve ser atingida mediante: produção própria, indução à produção 

pelo mercado formal, assistência técnica e jurídica e parcerias com ONGs e 

moradores para soluções em menor escala e outras soluções inovadoras; 

 Compulsoriedade do sobrezoneamento, garantindo assim que as áreas 

demarcadas como AEIS sejam efetivamente usadas para esse fim. 

Caracterizam-se como fatores de risco para atendimento da demanda habitacional: 

 Insuficiência de recursos financeiros; 

 Desestruturação institucional que dificulta a aprovação e trâmites de projetos; 

 Insuficiência de áreas destinadas ao atendimento da demanda demográfica de 0 

a 3 salários mínimos; 

 Falta de estoque de terras do poder público municipal para atendimento do 

déficit habitacional; 

 Mercado não atender a metas mínimas de produção habitacional voltada à 

demanda demográfica de 0 a 3 s.m. 
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ANEXO 

O modelo numérico é uma tentativa de equacionar o comportamento da demanda 

habitacional considerando: as necessidades habitacionais (déficit); a demanda demográfica; e 

a produção habitacional por faixa de renda.  

Partiu-se do pressuposto que o déficit habitacional é resultado do não atendimento da 

demanda, apresentando-se de duas formas: estoque negativo preexistente (quantitativo e 

qualitativo) e a nova demanda gerada pelo crescimento demográfico, distribuída por estratos 

sociais (faixas de 0 a 3, 3 a 5 e 5 a 10 s.m.), que poderá ser desmembrada em demanda 

qualitativa e quantitativa, quando não atendida. 

Para quantificar a modelo númerico da demanda habitacional (Figura 2) são levados em 

consideração: 

 Número atual de famílias por estrato social (ref.01)8 

Expressa o número inicial de famílias em cada estrato social. Pressupõe, com base na 

definição de demanda demográfica que para cada família há uma unidade habitacional, sendo 

a informação dada pelos dados de Paulo Campanário e a distribuição de renda dada pelo IBGE 

(2000).  

A cada nova iteração do modelo, este valor é revisado, com base na taxa de 

crescimento demográfico. 

 Taxa de crescimento geométrico (ref.02)9 

Taxa de crescimento geométrico no período, conforme dados de Campanário (2007), 

aplicada a cada estrato de população, gerando o número de famílias acrescentadas no 

período, e consequentemente as habitações (ref.03)10 

 Mobilidade Social (ref.04 e 05)11 

No modelo numérico, a mobilidade social ocorre de duas maneiras: através da taxa de 

inclusão social de forma ascendente, incidindo sobre a população com renda entre 0 a 3 

salários mínimos; e a variação da renda média com variações positivas ou negativas, incidindo 

sobre a população de 3 a 5 salários mínimos.  

 

 

                                                
8
 Esta é a referência, conforme a modelagem apresentada na Figura 2. 

9
 Idem 

10
 Idem 

11
 Idem 
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 Estoque habitacional (Ref. 20 e 21)12 

Número de unidades de habitação disponíveis; é afetado pelo saldo de unidades 

produzidas em cada período diminuído da nova demanda habitacional (resultado do 

crescimento geométrico). O valor inicial é negativo para refletir a situação de déficit habitacional 

preexistente (quantitativo e qualitativo). 

 Impedâncias de mercado e do poder público (ref. 10 a 15)13 

O modelo incorpora dois conjuntos de impedâncias: 

 Impedâncias de mercado: fatores que impedem que as novas famílias tenham 

acesso à habitação, seja pelo custo das unidades, seja pela falta de unidades de 

habitação destinadas a cada estrato social; 

 Impedâncias do poder público: fatores que dificultam o trâmite de projetos nos 

órgãos públicos (sejam projetos privados, sejam programas habitacionais 

públicos). 

Enquanto a demanda habitacional cresce a cada período, as diversas impedâncias 

evitam que se atenda plenamente a demanda habitacional – o excedente, demanda não 

atendida na faixa de renda de 0 a 5 salários mínimos, adiciona ao déficit qualitativo e 

quantitativo. A cada novo período de cálculo, estoque, população e demanda são atualizados. 

Com esse modelo é possível estimar a demanda habitacional por período, para cada 

estrato social. Também é possível determinar metas de produção de unidades legais para 

redução do déficit qualitativo e quantitativo, a cargo da SMHSA e do próprio mercado formal. 

 Fundo de Habitação (Ref.09)14 

No modelo numérico, o Fundo de Habitação não lida com valores absolutos. Atribuiu-se 

a ele o coeficiente atual 1, sendo o mesmo manipulável. Pode ser feita a estimativa do efeito do 

aumento desse valor global com efeito sobre a capacidade de produção da SMHSA. No 

entanto, o modelo é pouco sensível a esta variável. 

                                                
12

 Idem 

13
 Idem 

14
 Idem 
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Figura 3: Modelagem para a estimativa de demanda habitacional 
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O quadro abaixo apresenta a descrição síntese do modelo numérico para a estimativa 

de demanda habitacional. 

Quadro 3: Descrição síntese do modelo numérico para a estimativa de demanda 
habitacional 

Ref. Código Descrição Fonte 
Origem do 
dado 

01 
P1, P2, 

P3 

Número de famílias/habitações estimadas para o ano 
inicial, conforme dados de Campanário, distribuído por 
faixa de renda, conforme divisão estabelecida pelo IBGE 
(2000). Nos períodos de cálculo subsequente esse valor é 
recalculado a cada período considerando-se a taxa de 
crescimento estimada por Campanário e as medidas de 
mobilidade social 

Número de 
habitações – Paulo 
Campanário 
Distribuição de 
Famílias por faixa de 
Renda: IBGE 2000 

Dado de 
entrada 

02 - 
Taxa de crescimento geométrico do período, conforme 
dados de Campanário 

Paulo Campanário 
Dado de 
entrada 

03 
H1, H2, 

H3 
Estimativa de habitações acrescentadas no período, por 
faixa de renda, em função da taxa de crescimento. 

Resultado das 
referências 01 e 02 

Resultado 

04 - 

Taxa de inclusão social – viés positivo que interfere na 
melhoria de renda das famílias de 0 a 3 salários mínimos, 
possibilitando que algumas sejam incluídas na faixa de 3 
a 5 s.m. 

Valor arbitrário Condição 

05 - 
Variação da renda média – viés positivo ou negativo, que 
pode influenciar na mobilidade das famílias por faixa de 
renda. 

Valor arbitrário Condição 

06 
M1, M2, 

M3 

Estimativa de núcleos familiares acrescentados no 
período, por faixa de renda, considerada a mobilidade 
social. 

Resultado das 
referências 04 e 05 

Resultado 

07 - 
Produção estimada de urbanização de lotes pela PMF, 
para atendimento de déficit qualitativo, no período. 

Valor arbitrário Condição 

08 - 
Produção estimada de produção habitacional pela PMF, 
para atendimento de déficit quantitativo, no período. 

Valor arbitrário Condição 

09 - 

Composição do fundo municipal de habitação, 
considerando a média de participação de recursos nas 3 
esferas de governo. Este fundo está ligado a gestão da 
SMHSA, e o aumento de recursos possibilita também um 
aumento na produção da secretaria. 

Valor arbitrário Condição 

10 
Merc_1, 
Merc_2, 
Merc_3 

Produção de moradias pelo mercado, com subsídios do 
Fundo Municipal de Integração Social, variando entre as 
faixas de renda, conforme a demanda de habitações. 

Resultado das 
referências 06 e 09. 

Resultante 

11 - 
Capacidade máxima de produção habitacional viabilizada 
para cada faixa de renda, considerando a gestão da 
SMHSA 

Valor arbitrário Condição 

12 - 
Produção habitacional induzida pelo poder público, 
considerando a estimativa de produção e o limite da 
capacidade máxima 

Resultado das 
referências 08 e 14 

Resultado 

13 - 
Urbanização de lotes induzida pelo poder público, 
considerando a estimativa de urbanização e a capacidade 
limite. 

Resultado das 
referências 07 e 15 

Resultado 

14 - 
Limite da capacidade máxima de produção de unidades 
de habitação (condicionada à capacidade da SMHSA em 
produzir e aprovar projetos) 

Valor arbitrário Condição 

15 - 
Limite da capacidade máxima urbanização de lotes 
(condicionada à capacidade da SMHSA em produzir e 
aprovar projetos) 

Valor arbitrário Condição 

16 - 
Produção líquida de novas habitações nos estratos M1 e 
M2 (total de unidades produzidas no período menos nova 
demanda habitacional para cada estrato) 

Resultado das 
referências 10 e 11 

Resultado 

17 - 
Unidades de habitação produzidas pelo mercado em 
função da demanda de novas moradias 

Resultado das 
referências 10 e 11 

Resultado 
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Ref. Código Descrição Fonte 
Origem do 
dado 

18 - 
Unidades de habitação produzidas no período (confronta 
o déficit quantitativo) 

Resultado das 
referências 12 e 14 

Resultado 

19 - 
Número urbanização de lotes e regularizações (confronta 
o déficit qualitativo) 

Resultado das 
referências 13 e 15 

Resultado 

20  
Estoque de unidades de habitação regulares 
(“quantitativo”) 

Resultado das 
referências 16 e 18 

Resultado 

21  Estoque de urbanização de lotes (“qualitativo”) 
Resultado das 
referências 16 e 17 

Resultado 

Fonte: Vertrag (2010) 

A cada período de cálculo, novos núcleos familiares são formados em cada estrato 

social à taxa de crescimento estimada para o período - adota-se a taxa de crescimento 

projetada por Campanário (2007).  As variáveis H1, H2 e H3 correspondem a esses novos 

núcleos familiares surgidos no período, para os estratos 0 a 3, 3 a 5 e 5 a 10 S.M., 

respectivamente. 

Considera-se que os programas de transferência de renda promovem a ascensão de 

núcleos da H1 para o estrato superior: se a taxa de inclusão social é mantida em 1, não há 

mobilidade social. Valores maiores que 1 significam que há ascensão social (por exemplo, o 

valor de 1,3 significa que 30% das famílias no estrato 0 a 3 S.M. conseguem alcançar o estrato 

superior dentro do período de cálculo). Não devem ser utilizados valores menores que 1 para 

esse parâmetro. 

A variação da renda média é uma representação da mobilidade social ascendente e 

descendente e afeta os três estratos. Mantido em 1, significa que não há mobilidade no 

período. Valores maiores que 1 significam que há mobilidade ascendente – parte das famílias 

dos grupos H1 e H2 conseguem alcançar os estratos imediatamente superiores; valores 

menores que 1 representam a mobilidade descendente de famílias dos grupo H3 e H2, que são 

rebaixadas aos estratos inferiores. Por exemplo, um valor de 1,02 significa que 2% das famílias 

do H1 alcançam o H2 e 2% das famílias do H2 atingem o H3 no período de cálculo. 

Assim, os valores de H1, H2 e H3 filtrados pelos dois fatores de mobilidade social, 

formam as demandas por estrato social, M1, M2 e M3. Esses três valores representam o 

crescimento da demanda habitacional no período de estudo (M). À essa demanda, somam-se 

as iniciativas de mitigação do déficit habitacional (os estoques negativos preexistentes) pelo 

poder público, de duas formas: demanda por produção de unidades de habitação para solução 

do déficit quantitativo (D_QT) e demanda por regularização e solução do déficit qualitativo 

(D_QL). 

Essas cinco demandas recaem sobre a SMHSA, que deve atender tanto a demanda 

induzida pelo mercado (M1 + M2 + M3) quanto aquela induzida pelo poder público (D_QT + 

D_QL). Enquanto uma impedância de mercado impede o atendimento pleno de (M1 + M2 + 

M3), há dois outros fatores limitadores da capacidade da SMHSA: a capacidade máxima de 

aprovação de projetos (incluídos aí os projetos voltados aos mercados M1 e M2 de iniciativa do 

próprio poder público) e a disponibilidade de recursos do Fundo de Habitação. 

Ao fim de cada período de cálculo, resultam: quantidade de urbanização e 

regularização de lotes produzidos (P_QL; soma-se ao estoque qualitativo), quantidade de 
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unidades legais produzidas pela Prefeitura (P_QT; soma-se ao estoque quantitativo), 

quantidade de unidades legais produzidas pelo mercado, distribuídas nos três estratos 

(merc_1, merc_2 e merc_3). 

A quantidade de unidades legais produzidas pelo mercado é descontada da demanda 

correspondente (M1 – merc_1, etc.), gerando demandas não atendidas para cada estrato 

social. Apenas as demandas não atendidas dos estratos M1 (cerca de 80%) e M2 (cerca de 

40%) são consideradas geradoras de déficit habitacional, e são então somadas ao estoque 

quantitativo e qualitativo - o déficit gerado a cada período é distribuído: 25% desse valor é 

adicionado déficit quantitativo, e 75% ao déficit qualitativo (o modelo supõe que três quartos 

das famílias que não conseguem moradia optam por moradias precárias).  

Assumiu-se que a população do estrato de maior renda (M3) que não vê sua demanda 

atendida pelo mercado é capaz de pagar por soluções de moradia regular; assim, a demanda 

não atendida correspondente ao M3 não gera pressão sobre o poder público. 

Na iteração seguinte, são redefinidas as populações iniciais (somando-se P1 + M1, P2 

+ M2, P3 + M3), atualizados os estoques quantitativos e qualitativos e reajustada a taxa de 

crescimento da população. 

 


