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3. A SITUAÇÃO DA OFERTA HABITACIONAL
Este Capítulo apresenta os resultados dos levantamentos de dados realizados junto aos arquivos
da Secretaria de Planejamento e a outros órgãos da Administração Direta e Indireta e tem como
objetivo mapear a situação atual da oferta habitacional no Município voltada à população com
renda de até 5 salários mínimos.
Inicialmente, apresentam-se informações referentes à disponibilidade de solo urbanizado e à
identificação de áreas adequadas à promoção de Habitação de Interesse Social (HIS). Na
sequência, abordam-se as dinâmicas públicas e privadas de produção de moradias, destacandose o papel desempenhado pelo Programa Minha Casa Minha Vida nesta produção.

3.1. Disponibilidade de solo urbanizado e de imóveis potenciais para HIS
Para proceder a identificação da disponibilidade de solo urbanizado e de imóveis passíveis de
serem utilizados para Habitação de Interesse Social, buscou-se, como ponto de partida, apurar a
situação atual das áreas enquadradas como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), em especial
àquelas destinadas à urbanização e a novas moradias para a população de baixa renda.
Sequencialmente, promoveu-se um levantamento quanto à existência, ou não, de outras áreas
públicas vazias com potencial para implantação de Habitação de Interesse Social.
Ao final, de modo complementar, foi realizada uma análise dos vazios urbanos existentes no
Município, a partir de um mapeamento baseado no Cadastro Técnico Municipal, no intuito de
identificar outras áreas potenciais, tanto para incremento do estoque de terras municipal, como
para implementação de Habitação de Interesse Social.

3.1.1. A situação atual das ZEIS voltadas à provisão habitacional
O Plano Diretor Participativo de Bauru contemplou a criação de 3 tipologias de “Zona Especial
de Interesse Social – ZEIS”, que foram denominadas como “ZEIS 1”, “ZEIS 2” e “ZEIS 3”.
Conforme descrição apresentada na Lei do Plano Diretor Participativo, as Zonas Especiais 1 e 3
correspondem a áreas ocupadas irregularmente por famílias de baixa renda, respectivamente,
áreas de domínio particular e público, sendo que, em ambas, é pretendida a manutenção
dessas populações por meio de ações de regularização urbanística e fundiária. Já as áreas
enquadradas como ZEIS 2 referem-se a glebas ou lotes que foram considerados subutilizados e
onde há interesse público em promover a produção de novas habitações de interesse social.
Essas últimas correspondem ao foco da análise aqui realizada, uma vez que as demais ZEIS
possuem como objetivo a efetivação de ações voltadas à adequação de moradias existentes e
não a construção de novas unidades.
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Atualmente, constam 17 áreas enquadradas como ZEIS 2, das quais 5 são públicas e 12 são
particulares. Essas áreas estão distribuídas em 6 dos 12 Setores de Planejamento instituídos
pelo Plano Diretor Participativo. O Setor 5, considerado o mais populoso e o que, segundo
estudos apresentados no Capítulo 2 (Item 2.4.2.1.), apresenta maior demanda por habitação,
concentra 9 dessas áreas. O Setor 4 possui outras 4 áreas, sendo as demais localizadas nos
Setores 2, 6, 7 e 8.
O Quadro 19 retrata a situação atual das áreas que compõem essas zonas. O mapeamento e
informações complementares relativo às ZEIS 2 pode ser visualizado no Anexo 4.

Quadro 19: Áreas de provisão habitacional demarcadas no PDP como ZEIS 2

ITEM

DESCRIÇÃO

ÁREA (M²)

DOMÍNIO

SITUAÇÃO

A

Jardim Ivone

44.220

P. M. Bauru

B

Pousada da Esperança

20.222

Particular

C

Área anexa ao Parque Sta.
Cecília
Glebas situadas na rua São
Sebastião (Q 10 a 14, lado
par)
Gleba anexa à Vila Industrial
e ao Jd. Nova Esperança

114.360

Particular

Lotes municipais doados ao FAR para
implantação de empreendimento habitacional
do Programa MCMV de 0 a 3 SM, destinado ao
reassentamento das famílias das favelas Jardim
Ivone e Barreirinho, totalizando 132 unidades.
A Prefeitura está negociando a área com o
proprietário, visando a sua aquisição.
Livre.

109.689

Particular

Livre.

54.296

Particular

Programa MCMV de 0 a 3 SM em execução:
Condomínio Residencial Três Américas com 496
unidades.
Área penhorada.
Livre.
Livre.
Cadastro 5-345 foi doada pela PMB ao FAR para
implantação de empreendimento habitacional
MCMV de 0 a 3 SM, destinado ao
desadensamento das favelas Jardim Vitória e
Cutuba, com 38 unidades. Cadastro 5-316-02,
03 e 04; 5-310-01,02 e 03 permanecem livres.
Livre.
Em processo de desapropriação. A ser
destinada ao reassentamento de famílias das
favelas Jardim Gerson França e Jardim Marise.
Livre.
Livre.

D

E

F
G
H
I

Lotes Parque Val de Palmas
Gleba anexa a Vila Industrial
Parque Jandaia
Vila São João do Ipiranga

44.117
40.274
26.936
10.613

COHAB
Particular
Particular
P. M. Bauru

J
K

Vila Ipiranga
Jardim Gerson França

2.442
16.662

P. M. Bauru
Particular

L
M

Gleba anexa ao Bauru H
Gleba lindeira à Vila Santa
Filomena
Núcleo Eurico Gaspar Dutra

29.761
19.288

Particular
Particular

13.145

Particular

N
O
P

Triagem
Setor 4, quadra 1091, lote
135 – Parque Santa Edwiges

150.382
6.987

Particular
Particular

Q

Lotes localizados no Parque
Santa Cândida, cadastrada
como 5-1282 e 5-1283

6.006

P. M. Bauru

Programa MCMV em fase de conclusão: Resid.
Vila Dutra - 3 a 10 SM; com 62 unidades.
Livre.
Livre, porém, destinada a construção de
equipamentos sociais de esporte, lazer e
cultura.
Em execução unidades habitacionais destinadas
ao reassentamento da favela do Parque Real
com recursos do FNHIS, com 34 unidades.

Fonte: Secretaria de Planejamento (PMB), dez/2010
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Constata-se que são poucas as áreas de domínio público demarcadas como ZEIS 2 que ainda
apresentam potencial para implantação de novas unidades habitacionais de interesse social,
constando disponíveis apenas os lotes localizados na Vila Ipiranga, com aproximadamente 2.442
m² e parte dos lotes da Vila São João do Ipiranga, com 2.682 m², totalizando, portanto, em
torno de 5.125 m².
Considera-se que essas áreas, devido a sua configuração, são mais adequadas à implantação de
empreendimentos verticais, pelo qual se viabilizaria um número maior de moradias. Porém,
sabe-se que essa tipologia habitacional nem sempre é capaz de atender ao perfil do público
demandante e, ainda assim, propiciaria uma produção de pouca representatividade.
As demais áreas públicas já foram destinadas à implantação de empreendimentos habitacionais
de interesse social, restando uma área de propriedade da COHAB que se encontra penhorada e,
por esse motivo, foi considerada inadequada para utilização.
Encontra-se em execução 204 moradias que estão sendo construídas sobre áreas cedidas pela
Prefeitura Municipal, identificadas no Quadro 19 como “A”, parte da “I” e “Q”, e deverão ser
destinadas a famílias com renda de até 3 salários mínimos, sendo prevista a conclusão das obras
para 2011.
Com relação às áreas particulares enquadradas como ZEIS 2, verifica-se que duas delas foram
destinadas à implantação de empreendimento habitacional (itens “E” e “N”), sendo prevista a
construção de 558 unidades. Outras 2 áreas encontram-se em processo de desapropriação
(itens “B” e “K”), sendo que uma delas deverá ser destinada ao reassentamento de parte das
famílias que hoje residem nos núcleos irregulares Jardim Marise e Jardim Gerson França, já
constando recursos liberados pelo FNHIS para a construção de 30 unidades habitacionais para
essa finalidade.
Conforme teor da Lei Municipal nº 5.631/2008, constata-se que a área identificada sob a letra
“P”, localizada no Parque Santa Edwirges, apresenta conflito quanto a sua efetiva destinação.
Embora esteja enquadrada em zona de provisão habitacional, ZEIS 2, consta que essa área
deveria ser utilizada para a construção de equipamentos sociais de esporte, lazer e cultura, e
não para habitação, situação essa que remete, inclusive, a necessidade de seu
reenquadramento.
Sendo assim, é possível concluir que restam 7 áreas particulares que, de fato, ainda estão
disponíveis para receber empreendimentos habitacionais de interesse social, as quais totalizam
aproximadamente 500.000 m².
Constata-se, portanto, que as áreas de provisão habitacional demarcadas como ZEIS 2 e que
ainda apresentam potencial para futuro incremento habitacional, são hoje, em sua maioria,
áreas particulares.
Essa situação torna-se preocupante frente às constatações advindas da análise desse primeiro
período de vigência da ZEIS 2. Ainda que as áreas particulares concentrem, hoje, a maior
produção em número de unidades habitacionais, a Prefeitura reconhece que houve grande
dificuldade para viabilizar tais empreendimentos. Verifica-se que, em um período de 2 anos,
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apenas 11,3% da metragem quadrada particular efetivamente disponível7 foi utilizada para
implantação de novas unidades habitacionais de interesse social.
Em relação às áreas de domínio público, promoveu-se a destinação para habitação de mais de
90% da metragem quadrada considerada apta8 a receber investimentos em HIS, o que, embora
tenha gerado um número menor de unidades habitacionais em relação as que foram
viabilizadas nas áreas particulares, demonstrou, por análise de aproveitamento, resultados mais
favoráveis em um curto espaço de tempo.
Reconhece-se que a dificuldade em viabilizar empreendimentos em áreas particulares pode ser
decorrente, entre outras questões, da ausência de uma política municipal voltada à
consolidação de parcerias com a iniciativa privada para produção de HIS. De qualquer forma,
fica notável a diferença de resultados quando se trata de áreas públicas, o que vem a enfatizar a
necessidade de maiores investimentos no estoque de terras municipal para a obtenção de
resultados em curto prazo.
Destaca-se a importância de promover a reavaliação da atual política que vem sendo aplicada à
iniciativa privada que pretende atuar com habitação de interesse social, promovendo maiores
incentivos ou outros meios para a ampliação dos investimentos no setor.
Dada à importância do estoque de terras públicas para a efetivação das políticas habitacionais,
entendeu-se conveniente criar um tópico específico para analisar essa questão no Município.

3.1.2. Áreas públicas vazias urbanizadas e adequadas para HIS
A Política Nacional de Habitação tem valorizado a construção de estoques de terras públicas
como forma de viabilizar a produção de habitação de interesse social, tendo em vista que o
impacto financeiro causado pelo valor da terra no orçamento de empreendimentos com perfil
popular vem se caracterizando como um dos principais entraves na produção dessas moradias.
A estratégia de buscar o incremento de áreas ao patrimônio municipal, no intuito de utilizá-las
como contrapartidas para a obtenção de recursos externos e em parcerias junto à iniciativa
privada, tem se mostrado uma estratégia eficiente para o alcance de resultados, já adotada por
outros municípios brasileiros.
Sendo assim, buscou-se levantar informações sobre a existência de áreas municipais
enquadradas na categoria de Bem Dominial passíveis de serem demarcadas como ZEIS 2, além
de outras áreas públicas de propriedade do Estado e da União que pudessem ser destinadas à
construção de novas unidades habitacionais de interesse social.
Verificou-se que o Município de Bauru não dispõe de cadastro que permita a obtenção dessas
7

8

Não foi considerada para o cálculo de áreas particulares a que se encontra descrita sob a letra “P”, devido ao
citado conflito de destinação.
Não foi considerada para o cálculo de áreas públicas a que se encontra descrita sob a letra “F”, por estar
penhorada.

P l a n o L o c a l d e H a b i t a ç ã o d e I n t e r e s s e S o c i a l | 94

informações, constando apenas uma listagem de bens patrimoniais do Município que não
discrimina com precisão as áreas que efetivamente possam vir a receber investimentos em
habitação daquelas consideradas indisponíveis, por estarem averbadas como áreas verdes,
institucionais e outras finalidades de uso comum do povo.
Em relação a áreas públicas do Estado ou União passíveis de serem concedidas ao Município,
verifica-se a existência de terras pertencentes ao Sistema de Patrimônio da União (SPU),
localizada no Setor de Planejamento 2. Esta área, enquadrada como ZEIS 3, está parcialmente
ocupada pelo assentamento precário Jd. Europa, o qual deverá ser regularizado conforme
disposições do PDP. Verifica-se que a maior parte ainda permanece livre e poderia ser destinada
a HIS. Consta que o Município já obteve a concessão provisória da área e atualmente negocia
sua transmissão em definitivo, havendo recursos disponibilizados pelo Governo Federal para
elaboração dos projetos de urbanização, sendo pretendida a destinação de parte da área para o
reassentamento de famílias residentes de outros assentamentos do entorno a serem
removidos, como o Parque das Nações e o Jardim Yolanda.
Segundo a Secretaria de Planejamento, são desconhecidas outras áreas de propriedade pública
que estejam disponíveis e sejam adequadas à implantação de HIS. Entretanto, reconhece-se
que os elementos para a certificação desse fato são precários, sendo considerada urgente a
necessidade de promover estudos específicos quanto ao mapeamento dessas áreas.
Como já apontado no item 3.1.1, as áreas públicas demarcadas como ZEIS 2 que ainda
apresentam potencial para implementação de HIS perfazem uma metragem quadrada irrisória
frente à problemática habitacional existente.
Convém destacar que, historicamente, não houve no Município uma política voltada a
promover o incremento de seu estoque de terras. Mesmo atualmente, o que se verifica são
tentativas pontuais de desapropriações em áreas cuja destinação já esteja vinculada a projetos
específicos.
Nesse sentido, reforça-se a necessidade de aplicação de instrumentos urbanísticos como a
“dação em pagamento”, capaz de contribuir de forma eficaz para a ampliação do estoque
municipal de terras, principalmente se analisado em médio ou longo prazo.

3.1.3. Vazios urbanos e áreas adequadas à promoção de Habitação de Interesse
Social (HIS)
Considerou-se importante, a título de complementação dos levantamentos sobre a oferta
habitacional no Município, a realização de uma análise da situação de seus vazios urbanos,
tendo por objetivo diagnosticar possíveis vetores de ocupação e áreas com potencial para
implantação de habitação de interesse social (ver Anexo 6). Para isso foi utilizado, como
referência espacial, mapeamentos do Cadastro Técnico Municipal e outras informações
disponibilizadas pela Secretaria de Planejamento.
Uma área que já constava identificada pela Prefeitura Municipal desde a época da elaboração

P l a n o L o c a l d e H a b i t a ç ã o d e I n t e r e s s e S o c i a l | 95

do Plano Diretor de 1996 é o vazio urbano situado entre os afluentes do Córrego Água do
Castelo, na parte norte da cidade (Figura 10 – Área 1). Atualmente, essa região é alvo de uma
intervenção urbana significativa para o Município – a implantação da Avenida Nações Unidas
Norte – configurando-se como um novo vetor de expansão urbana. Tal diretriz é fundamental
no que diz respeito à habitação de interesse social no Município, uma vez que o momento
apresenta-se bastante propício para que se promova o quanto antes a demarcação de áreas a
serem destinadas para HIS na região, de modo a potencializar sua promoção integrada à malha
urbana em consolidação, cumprindo com os princípios do Plano Diretor de promover a função
social da cidade e da propriedade.

Figura 10: Área 1
Fonte: Cadastro Técnico Municipal (PMB), 2007

Junto a este vetor de expansão, mais a Noroeste (Figura 11 – Área 2), destaca-se outro vazio
urbano relevante, mais especificamente uma área de baixa ocupação, composta pelos
loteamentos Quinta da Bela Olinda e Mario Luiz Rodrigues do Prado (antigo Lotes Urbanizados).
Considera-se que sua efetiva ocupação e consolidação (dotando-a de infraestrutura,
equipamentos, comércio e serviços) promoveria uma maior integração dos bairros integrantes
do Setor de Planejamento Urbano nº 7, que hoje segregam-se da malha urbana por conta,
principalmente, deste vazio.
Na extremidade Leste da malha urbana (Figura 12 – Área 3) situam-se grandes glebas em torno
de dois bairros populares: Núcleo Habitacional Octavio Rasi e Vila Aimorés. Atualmente estão
sendo implantados sobre parte dessas áreas, dois empreendimentos habitacionais vinculados
ao Programa Minha Casa Minha Vida - o “Terra Nova Bauru”, com 844 unidades habitacionais e
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o “Residencial dos Eucaliptos”, com 400 unidades habitacionais, os quais deverão promover um
adensamento relevante no local, modificando o vácuo de urbanização deixado por essas glebas
ao longo do tempo. Recomenda-se que sobre essa região também sejam promovidas ações
voltadas ao seu desenvolvimento e consolidação, dotando-a de infraestrutura, equipamentos,
comércio e serviços, a fim de não torná-la uma região dormitório.

Figura 11: Área 2
Fonte: Cadastro Técnico Municipal (PMB), 2007

Figura 12: Área 3
Fonte: Cadastro Técnico Municipal (PMB), 2007
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No extremo Oeste da malha urbana constam dois polos caracterizados pela concentração de
bairros destinados à população de baixa renda e pela presença, ainda significativa, de vazios
urbanos. Nesta região (Figura 13 – Área 4) concentram-se diversas áreas demarcadas como ZEIS
2, destinadas à provisão habitacional. Reitera-se aqui também que, a despeito de seu potencial
para implantação de HIS, faz-se necessário articulá-la efetivamente à malha urbana consolidada
com infraestrutura, equipamentos, comércio e serviços.

Figura 13: Área 4
Fonte: Cadastro Técnico Municipal (PMB), 2007

Embora haja uma quantidade significativa de vazios urbanos e loteamentos de baixa ocupação
na região sul e sudeste (Figura 14 – Área 5) e ocorra nessa área a maior pressão do mercado
imobiliário para expansão urbana, a Secretaria de Planejamento não recomenda o
adensamento nessa região, em vista das limitações quanto ao abastecimento de água e por
estar localizada na cabeceira de drenagem do Rio Bauru (ver Figura 5, Capítulo 1).
Anexa à região Sul e mais próxima à malha urbana consolidada, há uma área vazia, pertencente
à União (Figura 15 – Área 6), demarcada como ZEIS 3, onde se pretende a regularização da
ocupação existente e o reassentamento de famílias de outros núcleos irregulares. Observa-se
que tal destinação é bastante positiva no sentido de promover a diversidade social e urbana,
implementando Habitação de Interesse Social em áreas urbanas consolidadas e qualificadas.
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Figura 14: Área 5
Fonte: Cadastro Técnico Municipal (PMB), 2007

Figura 15: Área 6
Fonte: Cadastro Técnico Municipal (PMB), 2007

P l a n o L o c a l d e H a b i t a ç ã o d e I n t e r e s s e S o c i a l | 99

Destaca-se que o acervo municipal não dispõe de um mapeamento mais preciso da situação
dessas glebas e imóveis vazios, o que poderia ser importante para refinar a análise aqui
pretendida.
Observa-se, conforme apurado pelo Censo 2010 para Bauru, que o número de domicílios vagos
no Município (8.039) ultrapassa em muito o seu déficit habitacional (ver Capítulo 2), situação
que nos leva a defender ainda mais a regulamentação dos instrumentos de política urbana
previstos no Plano Diretor Participativo como meio para atenuar tal discrepância.
Esse fato também vem a reforçar para que sejam previstas, na Etapa seguinte deste Plano, ações
voltadas ao cadastramento mais detalhado das áreas e dos imóveis vazios, especialmente
daqueles localizadas em meio a regiões centrais e consolidadas.
O Plano Diretor Participativo prevê como um dos princípios norteadores da política urbana do
Município de Bauru, a “recuperação da valorização imobiliária gerada pelos investimentos
públicos em infraestrutura social e física, combatendo a retenção imobiliária especulativa e
incentivando a ocupação dos vazios urbanos”.
Ainda que não haja um levantamento amplo das glebas e imóveis vazios, constou no PDP a
identificação de algumas áreas subutilizadas que deveriam receber a aplicação de instrumentos
de política urbana como parcelamento, edificação e uso compulsório e direito de preempção
(ver Anexos 7 e 8 – instrumentos de política urbana). A identificação dessas áreas, somado à
análise geral delineada por este Diagnóstico, poderão orientar a Prefeitura Municipal de Bauru
no sentido de promover ações que viabilizem a implementação de HIS em alguns desses vazios
urbanos, potencializando a inserção de moradias populares em meio à malha urbana
consolidada, dotada de infraestrutura, equipamentos, comércio e serviços.

3.2. A Promoção de Moradias no Município
Este item contempla o diagnóstico sobre as dinâmicas pública e privada de promoção de
moradias no Município, tendo como base informações extraídas do acervo documental da
Secretaria de Planejamento e dados coletados junto a COHAB, CDHU e CEF.
Primeiramente, analisou-se o contexto da oferta de lotes e de unidades habitacionais prontas
no Município e, em seguida, promoveu-se uma síntese quanto à atuação pública e privada. Por
fim, conferiu-se especial destaque para a produção recente do mercado imobiliário vinculada ao
Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).
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3.2.1. Contexto da oferta de lotes e de unidades habitacionais prontas em Bauru
3.2.1.1. Oferta de lotes
Através de levantamento dos loteamentos implantados no Município durante as duas últimas
décadas (1990 a 2010), verificou-se que Bauru vivencia um período caracterizado pela ausência
de promoção de loteamentos de interesse social. Desde 2004, não há registros de novos
empreendimentos com essa característica.
A tendência do mercado bauruense para novos loteamentos mostrou-se claramente favorável à
produção de empreendimentos fechados de alto padrão, os quais corresponderam a mais de
70% dos lançamentos de oferta de “terra nua” registrados pela Secretaria de Planejamento para
a última década9.
Entre 1990 e 2010, não houve produção de lotes efetivada diretamente pelo Poder Público, com
exceção do loteamento Mário Luiz Rodrigues do Prado, produzido pela Prefeitura em 1995, mas
que não chegou a ser disponibilizado para ocupação em decorrência de entraves envolvendo a
administração pública. Esse empreendimento, embora registrado na serventia imobiliária e com
infraestrutura já implantada (ainda que parcialmente deteriorada), permanece até hoje sem
ocupação.
O Quadro 20, a seguir, apresenta os loteamentos aprovados no Município entre 1990 e 2010,
restringindo-se à oferta de “terra nua”. Observa-se que não houve produção desse tipo de
empreendimento no ano de 2010.

9

Segundo levantamento realizado junto à SEPLAN, foram implantados entre 2000 e 2010, 14 empreendimentos do
tipo “lote urbanizado”, dos quais 10 caracterizam-se como empreendimentos fechados de alto padrão.
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Quadro 20: Loteamentos aprovados no Município entre 1990 e 2010
LOTEAMENTO
DUMOND, VILA
ESTORIL V
VILLA LOBOS, RESIDENCIAL
SILVESTRI II, JARDIM
SPAZIO VERDI, RESIDENCIAL
TIVOLI II, RESIDENCIAL
VILLAGGIO II, RESIDENCIAL
VILLAGGIO III, RESIDENCIAL
ILHA DE CAPRI, RESIDENCIAL
ODETE, RESIDENCIAL
QUINTA RANIERI,
RESIDENCIAL
FRANCISCO LEMOS DE
ALMEIDA, RESIDENCIAL
NOVA MARÍLIA, JARDIM
HELENA, JARDIM
LAGO SUL. RESIDENCIAL
VILAGE CAMPO NOVO,
RESIDIDENCIAL
ROSSI, PARQUE
SILVESTRI, JARDIM
VILLAGGIO, RESIDENCIAL
NOVA FLÓRIDA, RESIDENCIAL
TIVOLI, RESIDENCIAL
COLONIAL, JARDIM
MÁRIO LUIZ R. DO PRADO
(LOTES URBANIZADOS)
ESTORIL III, JARDIM
EUCALIPTOS, PARQUE DOS
JUSSARA. RESID. JARDIM
ACÁCIAS, RES. PARQUE DAS
CHAPADÃO, JARDIM

PROPRIETÁRIO

APROV.

UN.

OBSERVAÇÃO

ZOPONE
MARTHA IND. E COM. LTDA.
JOÃO FARID MADI JUNIOR
CLAUDIO SILVESTRI E OUTRO
ESTEVAN LOZANO CRUZ
MZA EMPREEND E PARTIC. LTDA. E AIELLO EMPR.
S/C LTDA.
RENATA VILLARINHO GALLI
RENATA VILLARINHO GALLI
JOÃO PARREIRA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/C
LTDA.
TRIPLO O ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
QUINTA RANIERI EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS
LTDA.
AMÉLIA LEMOS DE ALMEIDA

2009
2006
2006
2004
2004
2003

178
348
201
425
296
101

LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. POPULAR
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO

2003
2003
2002

483
347
53

LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO

2002

193

LOT. FECHADO ALTO PADRÃO

2002

485

LOT. FECHADO ALTO PADRÃO

2001

73

LOT. MÉDIO PADRÃO

OTÁVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ E OUTROS
NOVA PRATA URB. PARTICIP.
JOSÉ GARCIA SILVA FILHO E OUTROS
JOSÉ CARLOS LANDRO

2001
2000
1999
1999

215
674
852
126

LOT. MÉDIO PADRÃO
LOT. POPULAR
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO

JOAQUIM MENDONÇA SOBRINHO E OUTRO
HIDROSAN ENGº E COM. LTDA
RENATA VILLARINHO GALLI E OUTRO
ROLDÃO SENGER
AFFONSO JOSÉ AIELLO E OUTRO
GINO PAULUCCI JR. E OUTROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

1998
1998
1997
1996
1996
1995
1995

41
412
369
136
169
311
909

MARTHA IND. E COM. LTDA
JOSÉ SILVESTRE
MIGUEL MUNHOZ BONELHA E OUTROS
CCM ADM. E INCORPORAÇÃO
ANTÔNIO CORREA DOS SANTOS

1995
1994
1991
1990
1990

218
50
261
16
288

LOT. MÉDIO PADRÃO
LOT. POPULAR
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. MÉDIO PADRÃO
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. FECHADO ALTO PADRÃO
LOT. POPULAR – AINDA NÃO
DISPONIBILIZADO
LOT. DE ALTO PADRÃO
LOT. MÉDIO PADRÃO
LOT. MÉDIO PADRÃO
LOT CHÁCARA DE RECREIO
LOT. POPULAR

10

Fonte: SEPLAN (PBM), dez/2010

Durante esse período, a principal oferta de “terra nua urbanizada” voltada para a população de
baixa renda, em especial, aos que ganham até 3 salários mínimos, foi oriunda da realização de
desdobros de lotes situados em bairros periféricos, os quais deram origem a terrenos com
metragens entre 125 m² a 180 m², normalmente com testadas inferiores a 6 metros. Na tabela a
seguir, segundo dados da SEPLAN, observa-se que nos últimos três anos tem sido crescente o
número de solicitações de desdobros no Município, sendo a maioria dos casos com tais
características.

10

Na relação apresentada não consta o loteamento Mário Luiz Rodrigues do Prado, uma vez que esse
parcelamento não chegou a ser disponibilizado para ocupação.
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Quadro 21: Solicitações de desdobro por ano
ANO

N° DE SOLICITAÇÕES DE DESDOBRO

2005

504

2006

455

2007

421

2008

527

2009

526

2010

619
Fonte: SEPLAN (PMB), dez/2010

Essa prática, permitida pela legislação municipal de parcelamento do solo, disseminou-se nos
bairros periféricos por iniciativa de investidores que adquiriram quadras inteiras e, através do
desdobro, multiplicaram o número de lotes inicialmente previsto no loteamento.
Apesar de muito criticada por promover o adensamento, constata-se que o desdobro como
forma de ampliação da oferta de lotes passou a ser uma das principais alternativas para acesso
à terra urbanizada pela população de baixa renda. Não há como não atribuir a esse fato a
inércia do Poder Público em dispor de soluções à população, bem como as facilidades
oferecidas pelos empreendedores, com prestações acessíveis e financiamento em longo prazo
(5 a 6 anos).
Observa-se que nesses imóveis é comum a prática da autoconstrução, porém quase sempre
sem assistência técnica, gerando habitações de baixa qualidade, com problemas de segurança e
salubridade.

3.2.1.2.

Oferta de unidades habitacionais prontas

Neste item, foi analisada a oferta de unidades habitacionais prontas, relativas a
empreendimentos caracterizados pela Secretaria de Planejamento como de “Interesse Social”11.
Os resultados baseiam-se nos controles dessa Secretaria e em informações de
empreendimentos que tramitaram junto à Caixa Econômica Federal em programas de
financiamento.
Como pode ser observado no Gráfico 10, entre as décadas de 1980 e 1990, o Município de
Bauru passou por um período onde se registrou uma produção representativa de
empreendimentos habitacionais de interesse social.

11

Foram considerados como empreendimentos de interesse social aqueles que, de certa forma, atenderam famílias
com renda de até 5 salários mínimos.
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Na época, o Município contava com uma forte atuação da COHAB-Bauru, que intermediou,
junto ao Banco Nacional de Habitação (BNH), a execução de mais de 15.000 moradias em
conjuntos habitacionais, algumas delas promovidas através de sistema de mutirão, realizado em
parceria com a Prefeitura Municipal.
Na segunda metade da década de 1980, inicia-se um período de mudanças no cenário da
política nacional, marcado pela a extinção do BNH em 1986. Em Bauru, essa transformação
torna-se visível principalmente na década seguinte, quando houve o efetivo enfraquecimento
da atuação da COHAB frente à produção de novas moradias. A partir dessa época, inicia-se uma
fase caracterizada pela predominância da produção privada e investimentos em
empreendimentos menos populosos, seguindo tendência decorrente das críticas aos “megaconjuntos” produzidos no período anterior.
Na mudança de milênio, observa-se uma gradativa diminuição da oferta de novas habitações de
interesse social. Entre 2006 e 2009, não há registros de lançamento de novos empreendimentos
com esse perfil.
Apenas em 2010, com a disseminação do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, constatase a oferta de novos empreendimentos caracterizados como de interesse social, sendo previsto
para os próximos anos a entrega de pelo menos 1.654 novas unidades habitacionais destinadas
à população com renda de até 3 salários mínimos, conforme contratos já assinados. O fato
propicia uma mudança no contexto da produção de interesse social no Município, a qual é
decorrente das facilitações advindas do programa federal, corroborando a proposituras
municipais recém iniciadas.
O Gráfico 10 e os Quadros 22 e 23 retratam a dinâmica da oferta habitacional de interesse social
no Município de Bauru ao longo dos anos.

Gráfico 10: Empreendimentos habitacionais com perfil popular: 1966 a 2010 e projeção para 2012
Fonte: SEPLAN (PMB), Jan/2010
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Quadro 22: Empreendimentos Habitacionais com perfil popular, aprovados entre 1966 e 2010
EMPREENDIMENTO

UN.

TIPO

PROPRIETÁRIO

ANO

RESIDENCIAL ÁGUAS DO SOBRADO

178

APTO

CASAALTA

2010

RESIDENCIAL VILA DUTRA

62

CASA

CASAALTA

2010

BAURU H

240

APTO

CDHU

2005

RESID. JARDIM ORQUÍDEAS I E II

236

APTO

JOÃO PARREIRA (PLANO PAR)

2005

RESID. JARDIM DAS FLORES,

38

CASA

JOSÉ LUIZ M.SIMONELLI (PLANO PAR)

2005

COND. RESID. INDEPENDÊNCIA

176

APTO

NOVO MILÊNIO (PLANO PAR)

2002

COND. RESID. SAN FRANCISCO

162

APTO

IFEM (PLANO PAR)

2002

RESIDENCIAL FILARDI

131

CASA

APROJET

2002

COND. RESID. PRIMAVERA,

32

CASA

ROMANO GONÇALVES

2001

CONJ. HAB. PARQUE SÃO JOÃO

17

CASA

SAT – ENG. E COM

2001

COND. RESID. PINHEIROS

57

CASA

ROMANO GONÇALVES

2000

RESIDENCIAL PARAÍSO

20

CASA

VAT ENG. E COM. LTDA

2000

RESIDENCIAL PARQUE PAULISTA

38

CASA

ROMANO GONÇALVES

2000

RESIDENCIAL DUTRA

283

CASA

SANTOS CARMAGNANI

2000

COND. RESID. VILLAGGIO VILA VERDE

62

CASA

SUPREMA CONSTRUTORA

2000

RESID. VANESSA

41

CASA

CONSTRUMEG

2000

QUINTA DA BELA OLINDA RELOTEAMENTO

196

CASA

VAT

1999

COND. BOSQUE DA SAÚDE

171

CASA

SANTOS CARMAGNANI

1999

COND. RESID. SANTA CECÍLIA

41

CASA

ROMANO GONÇALVES

1999

N. HAB. NOBUJI NAGASAWA
(BAURU 2000)

1256

CASA

H. O. CONSTRUTORA

1998

CONJ. HAB. JOAQUIM GUILHERME

450

CASA

COHAB

1998

RESID. PARQUE DO NORTE RELOTEAMENTO

40

CASA

ROBERTA LOPES DOS SANTOS - PAR

1998

GRANJA CECÍLIA

454

CASA

SAT

1997

PARQUE DOS SABIAS I, II, III, IV E V

460

APTO

COHAB/ JAKEF/ LR

1996

RES. MANOEL LOPES

288

APTO

C. ROSA BRANCA

1996

RESID. PARQUE ANDORINHAS I, II, III

96

APTO

COHAB/ JAKEF/ LR

1996

VILA TECNOLÓGICA

88

CASA

COHAB

1996

C. FORTUNATO ROCHA LIMA (BAURU G)

536

MUTIRÃO

PMB/ CDHU

1996

ISAURA PITA GARMS (BAURU I)

914

CASA

APOEMA

1996

JD. MARILU I E II

338

APTO

APOEMA

1995

TORRE RESIDENCIAL

108

APTO

AUDALINO MANOEL

1995

RES. JURÉIA

100

APTO

PRATA CONSTR.

1995

MONTE VERDE RESIDENCIAL

256

APTO

ANDRADE CONSTR.

1994

MUT. LEÃO XIII

229

MUTIRÃO

COHAB

1993

N. JOSÉ REGINO

1014

CASA

COHAB

1993

JD. FLAMBOYANT

640

APTO

INOCOOP

1991

N. HAB. TIBIRIÇÁ

28

CASA

COHAB

1991

N. R. MARY DOTA

3638

CASA

COHAB

1990

MUT. PRIMAVERA

100

MUTIRÃO

COHAB / CDHU

1989

N. ÍNDIA VANUIRE

308

CASA

COHAB

1988

P. R. JD. CAMÉLIAS

720

APTO

INOCOOP

1988
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N. PASTOR ARLINDO L. VIANA

484

CASA

COHAB

1988

MUT. DARCY C. IMPROTA

157

MUTIRÃO

COHAB

1985

N. EDSON FCO. DA SILVA

739

CASA

COHAB

1985

EURICO GASPAR DUTRA

270

CASA

REFER

1984

N. R. EDSON GASPARINI

1228

CASA

COHAB

1983

MUT. LUIZ EDMUNDO. COUBE

88

MUTIRÃO

COHAB

1983

MUT. CARMERN CARRIJO. COUBE

46

MUTIRÃO

COHAB

1982

P. R. JD. ARARUNA

596

CASA

COOP. HAB. TRAB. BRU

1982

MUT. OURO VERDE

120

MUTIRÃO

COHAB

1982

MUT. 9 DE JULHO

171

MUTIRÃO

COHAB

1982

N. R. BEIJA FLOR

1446

CASA

COHAB

1981

N. R. P. COLINA VERDE

316

CASA

COOP. HAB. TRAB. BRU

1981

MUT. SEVERINA SBEGHEN

104

MUTIRÃO

COHAB

1981

C. H. ALTO ALEGRE

248

CASA

COHAB

1980

N. R. OCTAVIO RASI

1008

CASA

COHAB

1980

JD. PROGRESSO

240

CASA

COHAB

1979

N. R. PRES. GEISEL

2222

CASA

COHAB

1979

N. JD. REDENTOR III

132

CASA

COHAB

1978

CONJ. JD. ROSA BRANCA

660

CASA

INOCOOP

1978

N. JD. ELDORADO

199

CASA

N. ELDORADO

1978

JD. NOVA ESPERANÇA II

400

CASA

COHAB

1977

N. R. BOM SAMARITANO

105

CASA

COHAB

1977

N. R. PQ. PERDIZES

95

CASA

CECAP

1977

N. HAB. JD. AMÉRICA

304

CASA

MARTHA & PINHO

1975

N. JD. REDENTOR II

662

CASA

COHAB

1973

JD. GUADALARAJA

72

CASA

COOP. HAB. TRAB. BRU

1970

JD. CECAP

100

CASA

CECAP

1969

N. J. REDENTOR I

472

CASA

COHAB

1968

JD. NOVA ESPERANÇA

252

CASA

COHAB

1968

PARQUE UNIÃO

305

CASA

COOP. HAB. TRAB. BRU

1968

JD. SANTANA

173

CASA

CIA CAFEEIRA

1966

Fonte: SEPLAN (PMB), jan/2011
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Quadro 23: Empreendimentos Habitacionais em execução, com previsão de término para até 2012
EMPREENDIMENTO

UNID.

TIPO

PROPRIETÁRIO

RESIDENCIAL MONTE VERDE

256

APTO

CASAALTA (MCMV 3 a 10)

RESIDENCIAL DOS EUCALÍPTOS

400

APTO

CASAALTA (PMCMV 0 A 3)

FLÓRIDA RESIDENCIAL

112

APTO

CASAALTA (MCMV 3 a 10)

RESIDENCIAL PARQUE BAURU VILLE

160

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

RESIDENCIAL SPAZIO BROMÉLIAS

160

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

TERRA NOVA BAURU

844

CASA

RODOBENS (MCMV 3 a 10)

CASTELO, PARQUE RESIDENCIAL

80

APTO

NORWAGEM

COND. RESID. MIRANTE DA COLINA

240

APTO

CASAALTA (MCMV 0 a 3)

COND. RESID. TRÊS AMÉRICAS

496

APTO

ISO CONSTRUÇÕES (MCMV 0 a 3)

COND. HABIT. MORADAS DO BURITI

254

CASA

MARÉ CONSTRUTORA (MCMV 0 a 3)

JARDIM IVONE

132

CASA

GOBBO (MCMV 0 a 3)

VILA SÃO JOÃO DO IPIRANGA

38

CASA

GOBBO (MCMV 0 a 3)

RESIDENCIAL DANTE ALIGHIERI

114

APTO

CASAALTA (MCMV 3 a 10)

COND. RESID. CAMPO LIMPO

64

APTO

MENIN (MCMV 3 a 10)

RESIDENCIAL PARQUE BORGHESI

260

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

RESIDENCIAL ÁGUAS DO SOBRADO II

144

APTO

CASAALTA (MCMV 3 a 10)

COND. TERRA BRASILIS – RESID. GUANABARA (EXPELOURINHO)

190

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

COND. TERRA BRASILIS – RESID. IPANEMA (EXPAMPULHA)

200

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

COND. TERRA BRASILIS – RESID. CRISTO REDENTOR

150

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

COND. TERRA BRASILIS – RESID. COPACABANA

200

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

COND. TERRA BRASILIS – RESID. CORCOVADO

200

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

COND. RES. PARQUE BELAS ARTES

160

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

COND. RES. PORTAL DA COLINA

194

APTO

CASAALTA (MCMV 3 a 10)

REASSENTAMENTO PQUE STA CÂNDIDA

34

CASA

FNHIS

REASSENTAMENTO JD. MARISE

60

CASA

FNHIS

SPÁZIO BELUNO

450

APTO

MRV (MCMV 3 a 10)

RES. RESERVA PINHEIRO MACHADO

170

APTO

GOBBO (MCMV 3 a 10)

Fonte: SEPLAN (PMB), jan/2011

3.2.2. Produção pública
Pode-se dizer que, nos últimos anos, as ações da Prefeitura Municipal de Bauru no campo da
Habitação de Interesse Social estiveram concentradas em viabilizar recursos externos para o
atendimento das demandas municipais, priorizando a produção habitacional voltada ao
reassentamento de favelas, à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários
e à disponibilização de assistência técnica relacionada à produção de novas moradias e à
regularização imobiliária.
Os resultados dessas ações passaram a ser mais representativos a partir de 2010. Entre 2000 e
2009, não houve registros de empreendimentos promovidos diretamente pelo Município. A
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produção pública, identificada para o período, restringiu-se a um conjunto habitacional
implantado em 2005 pela CDHU, com 240 apartamentos. Atualmente, o poder público local
participa da produção de quatro empreendimentos de interesse social e é também responsável
pela definição do critério de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida,
voltado ao atendimento de famílias com renda de até R$ 1.395,00, promovido pelo Governo
Federal.
Desses quatro empreendimentos citados, um está sendo executado com recursos do FNHIS,
com a construção de 34 unidades habitacionais no Parque Santa Cândida, para reassentamento
dos moradores da favela do Parque Real. Há ainda três empreendimentos que estão sendo
promovidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, sendo que dois deles: o Jardim Ivone (132
U.H.) e o Vila São João do Ipiranga (38 U.H.), contaram com a doação de terras municipais e
serão destinados ao reassentamento de famílias residentes nas favelas do Jardim Ivone e
Barreirinho, e ao desadensamento das favelas do Jardim Vitória e Cutuba. Já no caso do
Condomínio Habitacional Moradas do Buriti (254 U.H.), a Prefeitura está entrando com a
infraestrutura.
Já existe recurso federal aprovado, proveniente do FNHIS, para construção de 60 unidades
habitacionais em empreendimento localizado nas proximidades das favelas do Jardim Marise e
Jardim Gerson França que serão destinadas ao reassentamento de parte das famílias residentes
nesses locais, onde haverá a necessidade de abertura e/ou retificação de sistema viário. As
demais áreas serão regularizadas, conforme instrumentos jurídicos e plano urbanístico
elaborado com recursos do FNHIS, no Programa de Assistência Técnica para Mobilização e
Organização Comunitária com vistas a Regularização Fundiária.
O Município também participa do Programa Cidade Legal, em parceria com a Secretaria da
Habitação do Governo do Estado de São Paulo, pelo qual busca promover a regularização
urbanística e fundiária de 19 núcleos irregulares, dentre eles os loteamentos Fortunato Rocha
Lima, Central, Patrimônio do Rio Verde e Tibiriçá; e os assentamentos Pousada da Esperança,
Ferradura, Vila Aimorés, Santa Terezinha, Jardim Nicéia, Ilha de Capri, Jardim Europa, Vila Zillo,
Vila Santista, Jardim Vitória, Cutuba, Jardim Marise, Jardim Gerson França, Parque Jaraguá e
Jardim Olímpico.
No tocante à promoção de assistência técnica, consta em andamento, desde 1988, um
programa municipal realizado em parceria com o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São
Paulo12 que oferece a preço reduzido, através de profissionais de engenharia e arquitetura
credenciados, projeto e direção de obra para construção, reforma ou ampliação de habitações
de interesse social. Segundo dados do Programa, 14.000 famílias já foram beneficiadas, o que o
torna a ação em HIS de maior abrangência já realizada no Município.
Em 2007 e 2008, o Município acessou recursos federais voltados à assistência técnica individual
e conseguiu oferecer o serviço de forma gratuita a 225 famílias residentes dos bairros Pousada
da Esperança, Parque Santa Cândida, Vila Celina e Vila Nova Celina.
Recentemente o Município foi contemplado com recursos do Governo Federal (FNHIS) para a
12

Programa de Moradia Econômica – PROMORE. Instituído através da Lei Municipal n° 2.974/88.
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elaboração de projeto de urbanização para o reassentamento da favela do Jardim Europa e
outras favelas da região, prevendo o atendimento de 220 famílias.
Constata-se que, em 2010, o Poder Público Municipal, com apoio das demais esferas de governo
e parceiros, promoveu ações que envolveram mais de 3.700 famílias, segundo levantamento da
SEPLAN. O Quadro 24, a seguir, sintetiza essas ações.

Quadro 24: A contribuição do poder local na oferta de HIS em 2010
DESCRIÇÃO

UNID /
FAMÍLIAS

SITUAÇÃO ATUAL

132

EM ANDAMENTO

38

EM ANDAMENTO

254

EM ANDAMENTO

34

EM CONCLUSÃO

60

A INICIAR

90

CONCLUÍDO

2.799

EM ANDAMENTO

225

CONCLUÍDO

Sob demanda
(112 em 2010)

EM ANDAMENTO

220

A INICIAR

Empreendimento Habitacional de Interesse Social Jardim Ivone, promovido com
recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo o terreno doado pela
Prefeitura.
Empreendimento Habitacional de Interesse Social Vila São João do Ipiranga,
promovido com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo o terreno
doado pela Prefeitura.
Condomínio Habitacional Moradas do Buriti, promovido com recursos do
Programa Minha Casa Minha Vida, sendo a infraestrutura implantada pela
Prefeitura.
Empreendimento Habitacional no Parque Santa Cândida para o reassentamento
de famílias da favela do Parque Real, com recursos do FNHIS pleiteados pela
Prefeitura.
Produção de 60 unidades habitacionais destinadas ao reassentamento de parte
das famílias das favelas do Jardim Marise e Jardim Gerson França, a ser promovido
com recursos do FNHIS já pleiteados pela Prefeitura.
Ações voltadas à regularização fundiária (levantamento topográfico, projeto
urbanístico, cadastro dos beneficiários e peças jurídicas) dos assentamentos
Jardim Marise e Jardim Gerson França, realizado com recursos do FNHIS
pleiteados pela Prefeitura.
Regularização urbanística e fundiária de 19 assentamentos habitacionais
irregulares, realizados pela equipe municipal em parceria com o Secretaria da
Habitação do Governo do Estado de São Paulo, que auxilia tecnicamente o
município na promoção das ações (Programa Cidade Legal).
Assistência técnica gratuita para reforma, ampliação e regularização de imóveis
localizados nos bairros Pousada da Esperança, Pq. Sta. Cândida, Vila Celina e Vila
Nova Celina, realizado com recursos do FNHIS pleiteados pela Prefeitura.
Assistência técnica subsidiada para construção, reforma ou ampliação de unidades
habitacionais para famílias com renda de até 6 salários, promovida por iniciativa
da Prefeitura e do SEESP (Programa PROMORE).
Assistência técnica gratuita para elaboração de projeto de urbanização para o
assentamento Jardim Europa, a ser promovido com recursos do FNHIS já
pleiteados pela Prefeitura.

Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru e Seesp, jan/2011
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3.2.3. Produção privada
Na cidade Bauru, como na maioria das cidades de médio porte do interior do Estado de São
Paulo, os impactos do contexto nacional de forte crescimento do mercado imobiliário e do setor
da construção civil tem se tornado cada vez mais perceptíveis ao longo dos últimos anos. Uma
tendência bastante significativa é a produção de terra urbanizada em loteamentos fechados,
que vem crescendo desde a década de 1990, intensificando-se em 2000.
No tocante à habitação de interesse social, verifica-se que a oferta privada foi escassa nas
últimas décadas, tanto em relação a lotes urbanizados, quanto à produção de unidades
habitacionais prontas, conforme já apontado por este diagnóstico.
A falta de interesse privado na produção de empreendimentos para a baixa renda e a inércia do
poder público em suprir efetivamente tal carência fez com que, nas últimas décadas, a
população buscasse soluções por meio da aquisição de terrenos do tipo “meio-lote” situados
em bairros periféricos, ou então, através da ocupação de áreas ociosas, promovendo, em ambos
os casos, a autoconstrução, realizada muitas vezes sem acompanhamento técnico.
Conclui-se que o cenário acima descrito corresponde à situação que predominou em Bauru até
2009. Somente após a efetivação de novas políticas federais para habitação, em especial o
Programa Minha Casa Minha Vida13, pôde-se constatar mudanças na condição da oferta
habitacional privada voltada à população de baixa renda em Bauru, cujos resultados são
aguardados para 2011.
Por estas características, optou-se por desenvolver um item específico sobre a produção
habitacional desenvolvida no âmbito deste programa federal, apresentado a seguir.

3.2.4. Produção vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida
Encontra-se em andamento a promoção de vinte e nove empreendimentos habitacionais
vinculados ao Programa “Minha Casa Minha Vida” no Município. Desses empreendimentos,
sete são destinados ao público com renda de até R$ 1.395,00 (correspondente a 3 salários
mínimos na época do lançamento do Programa) e totalizam 1.816 unidades habitacionais,
correspondente a um número próximo ao limite de unidades disponibilizadas para Bauru pela
atual fase do programa para essa faixa de renda.
É interessante notar que, diferentemente do que é observado em algumas outras cidades do
interior do Estado de São Paulo, o atendimento à faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos
despertou o interesse no mercado imobiliário, constando o envolvimento de quatro empresas,
sendo duas delas também atuantes no atendimento ao público de 3 a 10 salários mínimos. Os
empreendimentos que estão sendo produzidos no Município são considerados, em sua maioria,
13

Instituído pela Lei Federal nº 11.977/09 e alterações constantes da MP 514 de 1° de dezembro de 2010..
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de pequeno e médio porte e estão localizados em regiões diversas da cidade, o que atribui
características importantes do ponto de vista mais amplo da produção da cidade e da
integração da habitação de interesse social à malha urbana consolidada, evitando a produção
de grandes conjuntos isolados, caracterizados como bolsões de pobreza.
Entretanto, é forçoso observar que todos eles situam-se em regiões periféricas da cidade, sendo
que dois estão localizados em limites extremos da malha urbana, onde a concentração de
população de baixa renda já é significativa, devendo sua implantação ser acompanhada de
políticas de incremento de infraestrutura, equipamentos, comércio e serviços, além de outras
políticas setoriais, como de geração de trabalho e renda, por exemplo.
Seguindo as normativas do Programa MCMV, a Prefeitura Municipal responsabiliza-se pela
seleção das famílias que serão atendidas pelos empreendimentos destinados à faixa de renda
de até R$ 1.395,00.
Utilizou-se como base uma “manifestação de interesse” que cadastrou aproximadamente 27 mil
famílias, quando do início da divulgação do programa no Município em 2009.
Esse trabalho vem sendo desenvolvido por um Grupo Multissetorial coordenado pela VicePrefeita com a participação de representantes das Secretarias do Bem Estar Social,
Planejamento, Negócios Jurídicos e da COHAB.
O Grupo Multissetorial também é responsável por avaliar, entre outros aspectos, a localização e
o número de unidades propostos por esses empreendimentos. Observa-se que todos foram
enquadrados como EHIS14, para os quais é permitida a aplicação de parâmetros urbanísticos
diferenciados, após análise e aprovação do Conselho Municipal de Habitação.
O primeiro sorteio público ocorreu no início de janeiro de 2011, destinado às 400 unidades
habitacionais do empreendimento Residencial dos Eucaliptos, em fase de conclusão.
Para a faixa de renda de até R$ 1.395,00, em termos de quantidade de empreendimentos, os
verticais e horizontais praticamente se equivalem (04 verticais e 03 horizontais); em termos de
números de unidades prevalecem os apartamentos, totalizando 1.392 unidades, contra apenas
424 casas. A oferta promovida por esses empreendimentos ultrapassa, em muito, a produção
pública ocorrida na última década, em termos de número de novas unidades habitacionais. Esse
fato reforça não apenas a guinada imobiliária, como também a significativa transformação em
termos de políticas públicas de habitação do Município, ainda que desencadeada pelo Programa
Minha Casa Minha Vida.
Os outros vinte e dois empreendimentos vinculados ao programa destinam-se às faixas de
renda de R$ 1.395,00 a R$ 4.900,00. Para esse público, há previsão, até o momento, de 4.497
unidades habitacionais, com predominância de empreendimentos verticais (apartamentos) de
pequeno e médio porte (inferior a 200 U.H.), havendo apenas dois empreendimentos
14

Os Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS) foram instituídos através da Lei Municipal n°
5.766/09, a qual teve por objetivo estabelecer parâmetros especiais de parcelamento a esses empreendimentos,
similares aos aplicados às ZEIS.
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horizontais (casas), um com 844 unidades e outro com 62. Reforçando a distribuição social no
espaço urbano de Bauru, a maioria destes empreendimentos localiza-se na malha urbana
consolidada e provida de infraestrutura e serviços.
Ainda que não haja como garantir que esses 22 empreendimentos atendam exclusivamente a
demanda habitacional de interesse social15, constata-se que a produção prevista para os
próximos anos é representativa e, se somada aos empreendimentos voltados à renda de até R$
1.395,00, perfaz um total de 6.140 unidades habitacionais.
Observa-se que, dos 29 empreendimentos cadastrados, 12 ainda tramitam junto aos órgãos
estaduais competentes ou junto à Caixa Econômica Federal, conforme sistematizado nos
quadros a seguir.

Quadro 25: Empreendimentos cadastrados na SEPLAN viabilizados pelo Programa MCMV (até R$ 1.395,00)
EMPREENDIMENTO
RESID. MONTE VERDE
COND. RESID. MIRANTE
DA COLINA
COND. RESID. TRÊS
AMÉRICAS
COND. HABIT. MORADAS
DO BURITI
RESID. DOS EUCALIPTOS
JARDIM IVONE
VILA S. J. DO IPIRANGA

SITUAÇÃO PMB

EMPRESA

LOCALIZAÇÃO

UNID.

TIPO

APROVADO – INÍCIO DE OBRAS

CASAALTA

QUADRA 05-1390-05

256

APTO

APROVADO – INÍCIO DE OBRAS

CASAALTA

RUA MÁRIO DOS REIS PEREIRA

240

APTO

APROVADO – INÍCIO DE OBRAS

ISO CONSTRUÇÕES

RUA JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA

496

APTO

APROVADO – INÍCIO DE OBRAS

MARÉ
CONSTRUTORA

4-4621-01 (GLEBA ANEXA AO ALTO
ALEGRE)

254

CASA

APROVADO – EM CONCLUSÃO

CASAALTA

GLEBA ANEXA AO OTÁVIO RASI

400

APTO

APROVADO - EM OBRAS

GOBBO

LOTES NO JARDIM YVONE

132

CASA

GOBBO

RUA RODOLFINA DIAS DOMINGUES
QUADRA 5-345

38

CASA

APROVADO - EM OBRAS

TOTAL

1.816

Fonte: Secretaria de Planejamento (PMB), jan/2011

15

A Política Municipal de Habitação, instituída pela Lei 5.523/07 estabelece como interesse social as famílias com
renda de até 5 salários mínimos.
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Quadro 26: Empreendimentos cadastrados na SEPLAN viabilizados pelo PMCMV (de R$ 1.395,00 a R$ 4.900,00)
EMPREENDIMENTO
FLÓRIDA RESIDENCIAL
RESID. DANTE ALIGHIERI
RESID. CAMPO LIMPO

SITUAÇÃO PMB

EMPRESA

APROVADO – EM OBRAS

CASAALTA

APROVADO - NÃO INICIOU OBRAS

CASAALTA

APROVADO – EM OBRAS

MENIN

LOCALIZAÇÃO
RUA ANNA ROSA LIMA ROLIM
3-1092-8
RUA ANTÔNIO MANOEL DA
COSTA, QT.09
RUA FLORINDO ZAMBONATO

TIPO

112

APTO

114

APTO

64

APTO

160

APTO

260

APTO

RESIDIDENCIAL PARQUE
BAURU VILLE

APROVADO - EM OBRAS

MRV

RESID. PARQUE BORGHESI

APROVADO - EM OBRAS

MRV

RESID. SPAZIO BROMÉLIAS

APROVADO - EM OBRAS

MRV

RUA EQUADOR 5-413

160

APTO

TERRA NOVA BAURU

APROVADO - EM OBRAS

RODOBENS

GLEBA ANEXA AO OTÁVIO RASI

844

CASA

CONCLUÍDO

CASAALTA

RUA FORTUNATO RESTA

178

APTO

APROVADO - NÃO INICIOU OBRAS

CASAALTA

RUA FORTUNATO RESTA

144

APTO

CONCLUÍDO

CASAALTA

62

CASA

APROVADO – EM OBRAS

MRV

144

APTO

APROVADO - EM OBRAS

MRV

168

APTO

APROVADO - EM OBRAS

MRV

190

APTO

APROVADO - EM OBRAS

MRV

200

APTO

APROVADO - EM OBRAS

MRV

150

APTO

APROVADO - NÃO INICIOU OBRAS

MRV

200

APTO

APROVADO - NÃO INICIOU OBRAS

MRV

200

APTO

APROVADO – NÃO INICIOU OBRAS

MRV

450

APTO

RESIDENCIAL RESERVA
PINHEIRO MACHADO

PRÉ APROVADO

GOBBO

175

APTO

PARQUE BELAS ARTES

APROVADO - NÃO INICIOU OBRAS

MRV

160

APTO

PORTAL DA COLINA

APROVADO - NÃO INICIOU OBRAS

CASAALTA

194

APTO

CONCLUÍDO

MRV

168

APTO

RESIDENCIAL ÁGUAS DO
SOBRADO
RESIDENCIAL ÁGUAS DO
SOBRADO II
RESIDENCIAL VILA DUTRA
RESIDENCIAL SPAZIO
BONUTTI
RESIDENCIAL SPAZIO
BRESCIA
COND. TERRA BRASILIS –
RESIDENCIAL GUANABARA
COND. TERRA BRASILIS –
RESIDENCIAL IPANEMA
COND. TERRA BRASILIS –
RESID. CRISTO REDENTOR
COND. TERRA BRASILIS –
RESID. COPACABANA
COND. TERRA BRASILIS –
RESID. CORCOVADO
SPAZIO BELLUNO

NOVITÁ CLUB

RUA RAFAEL PEREIRA MARTINI
3-804-4
RUA JOAQUIM ANACLETO BUENO
3-1150-1

UNID.

RUA JOÃO QUAGGIO
5-1304
RUA MINAS GERAIS
3-168-1
RUA MINAS GERAIS
3-0152-1
RUA ESTADOS UNIDOS
5-435-01
RUA CANADÁ
5-434
RUA ARGENTINA
5-455
RUA MÉXICO
5-433
RUA ARGENTINA
5-417
RUA HERMENEGILDO QUAGLIATO
V. LEMOS
AV. PINHEIRO MACHADO, QT.08
RUA CORRÊA JÚNIOR
5-764
RUA MÁRIO DOS REIS PEREIRA,
GLEBA 3
AV. AURELIANO CARDIA

TOTAL

4.497

Fonte: Secretaria de Planejamento (PMB), jan/2011

É possível afirmar que hoje, a oferta de unidades habitacionais caracterizadas como de interesse
social no Município concentra-se, majoritariamente, nos empreendimentos vinculados ao
Programa Minha Casa Minha Vida. Avaliando apenas a produção prevista para a faixa de renda
de até R$ 1.395,00, constata-se que o total de empreendimentos aprovados, previstos para
serem executados até 2012, equivale a quase o dobro do número de unidades produzidas
diretamente pelo poder público durante a última década. Constam do Anexo 5 a localização dos
empreendimentos vinculados ao programa.
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3.3. Síntese quanto à Situação da Oferta Habitacional
Entre 2000 e 2009, a oferta de habitações prontas, destinadas a famílias com renda de R$
1.395,00 no Município, restringiu-se a uma pequena produção pública, que totalizou, no
período, aproximadamente 900 unidades, o que equivale a uma média de 90 UH/ano.
Em relação à oferta de lotes populares, verificou-se que não houve produção pública na última
década e que a produção privada foi escassa para a faixa de renda de interesse social,
principalmente aquela cuja renda é inferior a 3 salários mínimos, sendo identificados apenas
dois empreendimentos, num período de 10 anos, que, foram acessíveis, de certa forma, a essa
população. Ao considerar que todos os lotes desses dois empreendimentos foram adquiridos
por população enquadrada como de interesse social (0 a 5 salários), teríamos um total de 1.099
lotes no período, o que corresponde a uma média anual de 109 lotes/ano.
Constatou-se que a principal oferta para essa faixa de renda, também representativa para a
faixa sequencialmente superior (3 a 5 salários mínimos), advém de desdobros de terrenos
localizados em bairros periféricos.
Já no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida, verifica-se constar uma previsão para os
próximos anos de 1.816 novas unidades habitacionais apenas para a faixa de renda familiar de
até R$ 1.395,00, o que representa uma ampliação considerável, de aproximadamente 600
UH/ano, considerando o período entre 2010 e 2012 (3 anos).
O PMCMV também dinamizou profundamente a oferta habitacional para as faixas de renda
entre R$ 1.395,00 e R$ 4.900,00, sendo previsto o incremento de 4.497 unidades ao estoque
municipal para até 2012. Observa-se que a oferta para esse público passa também por
mudanças, concentrando-se agora, de forma intensa, na produção de unidade pronta.
As dinâmicas da promoção pública e privada de moradias em Bauru estão em consonância com
a tendência nacional de boom imobiliário, advinda, entre outros fatores, do aumento do volume
de recursos destinado ao crédito habitacional, do fomento propiciado pelo PMCMV, e da
concentração da produção em grandes empresas construtoras e incorporadoras.

