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RESUMO: o presente trabalho se presta a discutir a aplicação da Habitação de Interesse Social 

Sustentável como ferramenta incluída no crescimento e urbanização das pequenas cidades. 

Sobretudo para evitar, mitigar e corrigir a fenômeno da periferização, que tem presença constante 

nos grandes centros. Para tanto, discute as relações entre industrialização, urbanização e a 

ocorrência de periferias empobrecidas, demonstrando como a ferramenta de moradia populares 

age em prol da justiça social e como deve ter também preocupações de domínio ambiental. Bem 

como a inclusão de políticas social e ambientalmente inclusivas no planejamento dos governos 

municipais, ademais na inserção da educação socioambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: cidade pequena; periferização, habitação de interesse social, educação 

socioambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo globalizado do século XXI tem enfrentado diversas crises de âmbito econômico, 

social e ambiental. Os instrumentos de controle das crises econômicas tradicionalmente não 

abarcam questões como justiça social e harmonia ambiental, do contrário, diversas vezes 

contribuem para o agravamento de dilemas ambientais e sociais. 

De semelhante modo, as propostas para o desenvolvimento econômico de pequenas 

cidades e regiões de influência de grandes centros seguem tendências arcaicas de progresso 

econômico. Tais orientações priorizam o crescimento de indicadores de renda e emprego em 

contrapartida à diminuição da desigualdade social ou do risco ambiental. 

Verifica-se, portanto, a disseminação de políticas públicas orientadas a regiões atrasadas 

que reproduzem a dominação do capital sobre os recursos naturais de forma indiscriminada. Em 
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geral o que se realiza é apenas uma nova roupagem para a exploração dos recursos de 

determinada região em detrimento de regiões avançadas. Dessa forma, constata-se que o 

Beneficio Marginal apropriado pela região pode se tornar inferior ao Custo Marginal Externo das 

operações, resultando o dado progresso em um déficit absoluto para a região. 

Logo, torna-se significativo que se busque a implementação de ferramentas alternativas 

que, além de tecerem um olhar mais cuidadoso sobre cada região específica, também de 

encarreguem de atar as pontas de um desenvolvimento socioeconômico sustentável.  

Neste sentido, este artigo se presta a discutir brevemente a partir da literatura uma 

ampliação do conceito de desenvolvimento sustentável permitindo sua aplicação de acordo com 

as necessidades específicas de diferentes regiões. Segue-se um curto resgate histórico a respeito 

do processo de urbanização e um debate sobre a ocorrência do fenômeno da periferização, da 

mesma maneira que seus impactos sociais e ambientais.  

Por último, a partir de uma abordagem teórica, referenciada por relatórios de análise 

prévios, buscaremos então defender o papel dos programas moradias sociais, bem como sua 

ampliação em termos ambientais, para o desenvolvimento das pequenas cidades. Apontando o 

dever estatal em direção a planejar, estruturar e incentivar o desenvolvimento ambiental, 

econômico e social. 

 

2. DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO SUSTENTAVEL 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável, cravado na agenda política global por meio 

do documento Our Common Future (Nosso Futuro Comum em tradução livre) da Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), trouxe ao debate mundial pautas 

inovadoras como o aquecimento global e a destruição da camada de Ozônio. O termo, assim 

como o documento, abrange de forma geral as preocupações com o meio ambiente que passaram 

a permear o debate acadêmico desde a década de 60. 

Em suma, o documento, definido pela CMMAD (1988, p. 11) como “Uma agenda global 

para mudança” rechaça a estagnação econômica, trazendo a concepção de um crescimento 

econômico em sintonia com os pleitos social e ambiental. Para tanto, a idealização do 

Desenvolvimento sustentável abarca três dimensões de desenvolvimento intangíveis, quais sejam 

Econômica, Ambiental e Social. 

De forma resumida, podemos considerar que a dimensão ambiental “se refere a certo 

equilíbrio e à manutenção dos ecossistemas, conservação e manutenção genética, incluindo, 

também, a manutenção dos recursos abióticos e a integridade climática” (MENDES, 2009).  
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A dimensão social é definida pela preocupação com o conforto e a maximização da 

qualidade da vida da sociedade em geral, englobando aspectos como a garantia dos direitos 

fundamentais à vida. A dimensão econômica, por sua vez, inclui o cuidado com projetos que 

sejam economicamente viáveis durante todo seu ciclo de vida, desde o planejamento inicial até 

suas demolição e reutilização. 

Entretanto, acerca da sustentabilidade tal como apresentada no Relatório Brundtland, 

Rattner considera que 

a falta de precisão do conceito de sustentabilidade evidencia a ausência de um 
quadro de referência teórico capaz de relacionar sistematicamente as diferentes 
contribuições dos discursos e campos de conhecimentos específicos. Por outro 
lado, esta situação reflete a indecisão prevalecente das elites em definir um plano 
e programa de ação coerentes que aceitem e incorporem as crescentes críticas 
dirigidas ao modelo de desenvolvimento convencional e ainda dominante 
(RATTNER, 1999, p. 64) 
 

Podemos supor, portanto, que convém aprofundar o instrumental analítico de forma a criar 

bases consistentes para a implementação de ações efetivas no sentido de modificar o caminho 

que vem sendo traçado pelo desenvolvimento tradicional. Para tanto, incluiremos também as 

dimensões apresentadas por Sachs (2000), sobretudo as dimensões ecológica, política, cultural e 

territorial. 

As dimensões acrescentadas por Sachs (2000) incluem as propriedades: cultural, 

territorial, ecológica e política (no âmbito nacional e internacional). No contexto da discussão do 

desenvolvimento sustentável em pequenas cidades, interessam-nos substancialmente as 

dimensões cultural e territorial. 

A sustentabilidade cultural versa sobre o respeito à cultura de cada território, sobretudo no 

que diz respeito ao equilíbrio que deve existir entre tradição e inovação, ao mesmo tempo em que 

resguarda a capacidade que cada região detém de elaborar e aplicar projetos nacionais, sem 

necessariamente se submeter a planos de desenvolvimento exógenos impostos por outras nações 

ou instituições internacionais. 

Por outro lado, a sustentabilidade territorial sustenta a igualdade regional, bem como a 

melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos, sobretudo na configuração rural-

urbana e a conservação de áreas ecologicamente frágeis. Ainda em tempo, a Sustentabilidade 

ecológica é adicionada por Sachs (2000) para melhor definir a sustentabilidade ambiental, de 

forma que a parte ambiental diz respeito a capacidade de se renovar e restaurar suas 

capacidades naturais e a sustentabilidade ecológica versa sobre a preservação dos recursos , 

tanto no investimento em recursos renováveis quanto na limitação da utilização dos não 

renováveis. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 583 

É preciso, portanto, ressaltar a indivisibilidade entre a sustentabilidade e seu papel social, 

além da inerente externalidade positiva gerada pelos efeitos da aplicação de programas baseados 

nessa metodologia.  Tais aspectos encontram posto no debate que se segue em relação a 

segregação sócio espacial, aliado a questão dos danos ambientais. Do modo intrínseco que se 

encontram as várias dimensões de um Desenvolvimento Sustentável pleno, torna-se vital que o 

tema seja abordado das várias perspectivas de modo uniforme. 

 

3. A PROBLEMÁTICA DA URBANIZAÇÃO E PERIFERIZAÇÃO 

 

Celso Furtado (1959, p.237) afirma que a “industrialização vem sempre acompanhada de 

rápida urbanização”. Da mesma forma, nas economias capitalistas em geral, e no Brasil, o fim da 

escravidão e o êxodo rural foram essenciais para a formação da mão de obra assalariada 

necessária ao início e aceleramento do processo de industrialização. 

Um exemplo é a cidade de São Paulo, na qual, de acordo com Moraes (2007), esse dois 

fenômenos correlatos surgiram ainda na primeira metade do século XX. Nesse período, a 

modernização da atual metrópole surgia como meio necessário para sua metamorfose em um 

polo industrial e instigou esforços estaduais e federais para a transferência de renda do setor 

agrícola para o comércio e o nascente segundo setor. 

Foi justamente a partir desses esforços que 

assistimos a um expressivo aumento da indústria e este setor passou rapidamente 
a demandar mais mão de obra. O resultado imediato dessa política foi um grande 
êxodo rural e a chegada de um sem número de migrantes de diversas partes do 
país, e era essa nova população quem supriria a demanda da indústria por mão 
de obra” (MORAES, 2007, p.18) 
 

ficando, portanto, nesse momento evidente esse fenômeno no processo histórico da 

industrialização de São Paulo, que se mistura com o curso da industrialização no Brasil como um 

todo. 

A forma acelerada com a qual se deu curso a urbanização aliada à precariedade das 

condições da massa trabalhadora acaba por gerar um terceiro fenômeno, conhecido por 

periferização. As condições que permeiam essa precariedade estão incrustradas em duas 

fragilidades sociais: a baixa renda e o não acesso a moradia. 

Entretanto, esses dois fatores não são apenas elementos, mas componentes essenciais 

para a industrialização. A baixa renda é apontada por Ferreira (2005) de forma que “os baixo 

salários não eram apenas uma consequência da injustiça inerente ao sistema capitalista, mas a 

própria condição para a nossa industrialização” (FERREIRA, 2005, p.13). 

Assim como a falta de moradias adequadas é citada por Bonduki (1994) como sendo 

resultado da inexistência proposital de programas de habitação social, considerando que esse 
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contexto reunia as condições necessárias para o início de uma política de moradias populares no 

Brasil. 

Como resultado, verifica-se uma periferização com alto índice de pobreza, que na definição 

de Marques e Torres (2005), 

não pode ser definida apenas em termos de níveis materiais de sobrevivência, 
mas tem de considerar aqueles indivíduos que, apesar de conseguirem sobreviver 
acima do mínimo, não tem acesso ao mais importantes benefícios das sociedades 
urbanas modernas, como educação, saneamento básico, saúde, cultura e 
integração social (MARQUES e TORRES, 2005, p40) 
 

ou seja, a periferização aparece como resultado da expropriação por parte da massa assalariada 

dos benefícios gerados pela urbanização. De forma que, apesar de elemento fundamental do 

processo, essa parte expressiva da população se vê extirpada das melhorias nas condições de 

vida advindas da urbanização da sociedade industrial moderna. 

A reprodução do processo de periferização por todo o Brasil em seu período de 

industrialização, como mostrado por Maricato (1982), traz a nossa realidade atual a característica 

de organização urbana na qual predomina a presença de periferias empobrecidas. Esse traço 

urbano se reforçou e, como apresentado por Santos (2008), é crescente a questão da segregação 

espacial. 

A segregação espacial, intimamente ligada à baixa renda, faz com que classes de menores 

ganhos sejam impedidas de ter acesso aos setores de maior infraestrutura, ficando cada vez mais 

restritas aos contornos das cidades. Santos (2008) aponta como agravante o uso do solo para 

especulação pelo setor imobiliário que, ao criar vazios nas cidades, condiciona as classes baixas 

a regiões cada vez mais distantes da cidade e das condições de vida do centro urbano. Ainda 

mostra que constantemente essas populações são expulsas de suas regiões de acordo com o 

progresso da infraestrutura e consequente valorização da área. 

Além da questão da organização espaço-social, a ocorrência das periferias empobrecidas 

resulta também no agravamento da crise ambiental. Jatobá (2011) define as duas perspectivas 

acerca dos problemas ambientais tratados pela Agenda Verde e Agenda Marrom: 

Problemas ambientais que compõem a chamada Agenda Verde, que afetam a 
humanidade como um todo, como o aquecimento global, têm como seus principais 
fatores geradores as atividades urbanas, como as emissões provenientes de 
veículos automotores e de indústrias e o consumo de energia. Já os problemas da 
Agenda Marrom, que incluem as questões de saneamento ambiental e a poluição 
hídrica e atmosférica urbanas, são gerados pelas áreas urbanas e as afetam 
localmente.(JATOBÁ, 2011, p.142) 
 

Considerando especificamente a periferização, podemos concentrar esforços nas relações 

da falta de infraestrutura com a intensificação das disfunções em referência ao saneamento e 

complicações hídricas. Sobretudo ao constatarmos que, como exposto por Jatobá (2011), as 

perturbações ambientais advindas dessas questões normalmente geram problemas apenas 
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localmente, não influenciando diretamente as regiões mais centrais. Portanto, é comum que tais 

demandas passem desapercebidas até mesmo nos programas ambientais das grandes cidades 

(Jatobá, 2011). 

Dessa forma, assim como afirma Moraes (2008, p. 25), “estamos mais do que nunca, 

afirmando uma sociedade fragmentada, socialmente desequilibrada, que anda na contramão da 

sustentabilidade social e da democracia”. E, como resposta, Jatobá (2011, p. 147) sugere que “a 

redução de desastres ambientais nas áreas urbanas deve ser uma combinação de mais 

investimento em obras de prevenção a riscos com mais investimento na ampliação da estrutura de 

oportunidades das populações mais vulneráveis nas cidades”. 

Considerando ainda que, como afirma Tessari e Braga (2008, p 4) “a discussão da periferia 

inicia-se claramente como base de um processo de produção do espaço urbano” encontramos 

nas cidades pequenas, portanto, determinada contingência de ações no sentido de evitar a 

periferização e suas sequelas. A existência das condições necessárias para o avanço da 

periferização nas pequenas cidades, como exemplificado por Tessari e Braga (2008) na cidade de 

Gavião Peixoto no estado de São Paulo, torna mais evidente a premência de ações no sentido de 

um pensamento holístico acerca do espaço urbano desde o surgimento do centro urbano. 

Isto posto, faz-se necessária ampla reflexão acerca dos modelos de crescimento 

econômico que pretende-se aplicar nas pequenas cidades com vistas a evitar o surgimento ou 

propagação das periferias empobrecidas. Havemos de considerar, portanto, alternativas que ao 

mesmo tempo em que viabilizem o crescimento da renda, também garantam que essa seja 

distribuída uniformemente em harmonia com o meio ambiente. 

 

4. MORADIAS SOCIAIS SUSTENTÁVEIS EM PEQUENAS CIDADES 

 

Considerada a necessidade da execução de políticas de desenvolvimento alternativas 

inseridas no processo de rearranjamento social das pequenas cidades, passa-se a investigar a 

aplicação de políticas que visem esquivar-se da segregação espacial e social em harmonia com o 

meio ambiente. Sobretudo, no sentido de desviar-se da cartilha tradicional seguida pelos grandes 

centros, que ocasiona o surgimento e crescimento das periferias empobrecidas. 

Destarte, retornamos a questão da debilidade ou inexistência de projetos relacionados às 

moradias populares, desta vez apresentando os aspectos relacionados a programas de moradias 

populares sustentáveis nas pequenas cidades. De acordo com Fittipaldi (2008), a Habitação de 

Interesse Social Sustentável surge como ferramenta que atua tanto na redução da vulnerabilidade 

social, como na propagação de técnicas sustentáveis de construção em equilíbrio com o Meio 

Ambiente. 
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Apesar dos avanços na Habitação social no Brasil, como apresentado por Bonduki (1994), 

principalmente na primeira década do século XXI (Bonduki, 2008), os programas e a habitação 

popular em geral, ainda estão distantes de um diálogo com a sustentabilidade. Como afirma 

Fittipaldi (2008),  

Os materiais convencionais utilizados nas habitações populares, os quais são 
escolhidos pelo preço ou simplesmente porque se assemelham com materiais 
mais nobres, são materiais que em alguns países são condenados, como por 
exemplo, o amianto, matéria-prima da maioria das telhas utilizadas nas 
residências dos bairros menos favorecidos da maioria das cidades brasileiras. 
(FITTIPALDI, 2008, p.82) 
 

Nessa mesma conjuntura, surge no Brasil em 2008 o Sustainable Social Housing Initiative 

(SUSHI) como parte do Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente (PNUMA). O projeto, 

que visa buscar ampliar o conhecimento sobre as tecnologias sustentáveis disponíveis no país, 

assim como o desenvolvimento de novas tecnologias, se insere como importante ferramenta para 

a disseminação da sustentabilidade na construção social urbana. Sobretudo, no sentido de 

demonstrar que suas aplicações podem resultar, ao contrário da percepção comum, em redução 

de custos tanto na construção como na utilização das edificações. 

Os relatórios do Programa apresentam e discutem soluções e alternativas, em parceria 

com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU-SP), 

sobretudo acerca da gestão hídrica e eficiência energética em moradias populares. A CDHU-SP , 

nas décadas de 1990 e 200, testou e implementou diversas técnicas sustentáveis de construção 

nas moradias populares em todo estado de São Paulo (UNEP, 2010). 

As ações, em parceria com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo (SH-SP), 

demonstraram que a incorporação de alternativas mais sustentáveis tais como aquecimento solar, 

utilização de forro térmico e equipamentos hidráulicos economizadores, além de viáveis, tem alta 

aceitação popular (UNEP, 2010). Por outro lado, ressalta-se também a necessidade da ampliação 

das técnicas sustentáveis inseridas nos programas, bem como de sua reprodução em projetos 

semelhantes. 

A aplicação mostra-se viável não somente no planejamento de projetos inéditos, mas 

também em planos já executados através de reformas e conscientização dos moradores (UNEP, 

2010). Assim como também não se inclui apenas em projetos exclusivos de habitação como 

também em projetos de reurbanização de favelas. Surgem então as ações de recuperação urbana 

e ambiental, bem como a necessidade da gestão social pós ocupação (UNEP, 2010). 

Tratando das circunstâncias das pequenas cidades, interessam-nos principalmente os 

planos de reurbanização para recuperação urbano-social e ambiental. Sem adentrar a discussão 

acerca de que as pequenas cidades são ou não urbanas, nos valeremos do avanço da 

urbanização como colocado por Sjoberg (1972) como processo natural e irreversível para as 
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aglomerações humanas na sociedade pós-industrial, seguindo a divisão do trabalho e 

extratificação social. 

Essa consideração é reforçada por Singer (1975), que considera que 

Com o advento da Revolução Industrial, as cidades experimentaram mudanças 
substanciais que levaram ao surgimento da cidade industrial moderna. O processo 
de industrialização teve por base uma profunda alteração nos modos de produção, 
expropriando o antigo artesão, o produtor direto, de suas ferramentas de trabalho, 
transformando-o paulatinamente em trabalhador assalariado. (SINGER, 1975, 
p.27) 

 

Portanto, considerando o desenvolvimento das cidades brasileiras (Bonduki, 1994; 

Maricato, 1982), se torna crucial tratar da atenção pública à Habitação de Interesse Social inserida 

na preocupação governamental com um planejamento urbano que inclua questões sociais e 

econômicas. Adquirindo, portanto, o estado papel fundamental na execução de políticas públicas 

de moradias populares (Bonduki, 2008), adicionando a esse tema a preocupação ambiental. 

Nesse quesito a Secretaria de Habitação e a CDHU e São Paulo realizaram ações 

pioneiras desde a década de 1990, tendo determinado sucesso como mostrado pelo relatório final 

da SUSHI que 

os objetivos e resultados da seleção de opções alternativas sustentáveis 
contribuem para a geração de empregos verdes dentro da indústria da construção 
civil e que pode impactar no surgimento de novas vagas de trabalho no país. Além 
disso, a escolha de soluções sustentáveis também têm potencial de incentivar o 
desenvolvimento de novos materiais e/ou tecnologias para a construção civil 
levando em conta critérios de sustentabilidade ambiental (UNEP 2010, p.68) 
 

Dentre os projetos executados, uma das grandes preocupações gira em torno do consumo 

energético, sobretudo da sua utilização para o aquecimento de água, que de acordo com Relatório 

da Eletrobrás (2007) representa em média uma fração de 24% do consumo de eletricidade 

residencial. Sobretudo para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, há de se considerar que o 

aquecimento de água representa a maior parcela do consumo de energia residencial. 

 

Figura 1: Consumo de Eletricidade Residencial – Brasil - 2007 

 

Fonte: Eletrobrás (2007) 
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Dessa forma, a introdução do aquecimento solar em regiões com alta utilização de energia 

elétrica para aquecimento de água, pode reduzir a necessidade da utilização do chuveiro elétrico 

convencional, o que dependerá substancialmente do clima e hábitos de uso (UNEP, 2010b). Um 

exemplo desta aplicação foi a implantação de sistemas solares de aquecimento no 

empreendimento Cafelândia C, município de Cafelância, região de Bauru no Estado de são Paulo. 

A implantação do sistema foi realizada após a entrega da obra em 2005 e os resultados 

foram monitorados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em Abril e Novembro de 2005, 

Novembro de 2006 e Outubro de 2008. De acordo com o IPT (UNEP, 2010b), a energia elétrica 

economizada por 30.000 moradias de habitação social que utilizaram o sistema de aquecimento 

solar é de 21.024 MWh/ano, evitando a emissão de 6.543 toneladas de CO2. Essa redução, de 

acordo com câmbio de 2009, representaria R$ 2.234.231,40 em créditos de carbono. 

Ainda em tempo, é importante ressaltar que a redução no consumo representa o consumo 

de energia elétrica para iluminação de 94.100 unidades habitacionais. Ou seja, a contração no 

consumo com aquecimento de água equivale ao dispêndio de energia elétrica para iluminação na 

ordem de três vezes mais unidades. 

Por último, a incumbência do planejamento estatal nesse sentido se faz perceptível na 

Constituição Federal, sobretudo em seu artigo quinto (Figueiredo, 2007). A discussão acerca dos 

direitos fundamentais inclui a moradia como imprescindível no papel de inserção social (Bobbio, 

1992). 

A partir do que aponta Figueiredo (2007), 

A atual Constituição da Republica caracteriza-se pela forte presença dos direitos 
fundamentais em seu texto positivo [...]E de se ressaltar que, a teor do disposto no 
art. 5o, §2o, a Constituição da Republica Federativa do Brasil consagra a 
fundamentalidade dos direitos em caráter material, não se esgotando no texto 
positivado (FIGUEIREDO, 2007, p.7) 
 

fica claro a colocação da moradia social e da estabilidade ambiental como dever constitucional do 

estado. 

Importante salientar ainda que a participação do estado na execução dos projetos em 

cidades pequenas são importantes facilitadores, como apontado pelo relatório de Mapeamento da 

SUSHI que “Os municípios em cidades pequenas e médias normalmente oferecem o terreno. [...] 

a prefeitura doa o terreno para a construção das habitações e o processo de projeto é iniciado” 

(UNEP, 2010, p.19) e que, portanto, “ A doação do terreno aumenta a viabilidade do projeto, 

porque o custo da unidade habitacional é reduzido” (UNEP, 2010, p.20). 

No entanto, as ações não podem se limitar apenas a alterações de ordens técnicas, sendo 

imprescindível a realização de um acompanhamento educacional socioambiental no sentido de 
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preparar as bases para a construção de uma sociedade futura mais equilibrada com o meio 

ambiente. 

De modo que, assim como apresentado por Morin (2001), a educação assuma um caráter 

transformador associada as medidas socioambientais. Tanto na utilização das novas tecnologias 

sustentáveis (UNEP, 2010) como na construção de uma nova forma de enxergar o Meio Ambiente 

a partir de uma perspectiva inclusiva. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos, portanto, acerca da necessidade e viabilidade de uma nova lógica de 

organização social e espacial a serem implantadas nas pequenas cidades. De tal modo que, 

aproveitando-se do estágio em que se encontram, possibilitem o crescimento econômico 

socialmente justo e ambientalmente equilibrado. 

O objetivo é que se busque a consolidação social da população de modo que essa tenha 

acesso aos benefícios advindos da urbanização (Moraes, 2007). Em contrapartida, faz-se 

necessária que esse rearranjamento, em primeiro lugar não amplifique os danos ao meio 

ambiente causados pela transformação das cidades no processo de crescimento e, por ultimo, 

busque promover uma harmonia com o meio ambiente e maior consciência ecológica a respeito 

da utilização dos recursos. 

Inserido nessa circunstância está o substancial papel do estado. Como apontado por 

Figueiredo (2007) o estado tem função crucial na manutenção dos direitos fundamentais, não 

podendo, portanto, se eximir de concentrar forças e recursos para a garantia do direito à moradia 

na inserção social. Por outro lado, faz-se necessária também a atuação em prol da efetivação do 

equilíbrio ambiental. 

A execução de um planejamento governamental municipal atento à Habitação de Interesse 

Social Sustentável faz-se necessária para a construção de uma organização urbana socialmente 

justa e ambientalmente harmonizada. De modo a permitir o crescimento econômico que propicie 

maior qualidade de vida à população em geral, assegurando os alicerces ambientais para as 

sociedades futuras. 
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