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Caracterização do Município de Itu

A Estância Turística de Itu conta com uma área territorial 
de 642 km² com aproximadamente 156.076 habitantes, o que 
perfaz uma densidade demográfica de 243,9 hab./km², para uma 
taxa de urbanização da ordem de 91,56% e uma população 
urbana de 123.942 habitantes e rural de 11.424 habitantes. 
Em uma visão mais abrangente, e sob o ponto de vista da região 
de Governo de Sorocaba, onde Itu se localiza, o PIB do Município 
encontra-se acima da média da região R$ 2.742.818 e renda per 
capta corresponde a 2,78 salários mínimos.

Dados IBGE/ 2.008



O Diagnóstico da Habitação de interesse social de Itu traz 
informações sobre a realidade do município como:
•Os atores sociais e as instâncias de participação popular;
•Os perfis da população foco das políticas públicas;
•A Quantificação das Necessidades Habitacionais 
(diferenciadas em déficit e inadequação);
•Dados detalhados da produção habitacional por parte das 
esferas públicas em seus três níveis (Município, Estado e 
Governo Federal);
•Marcos regulatórios e legais implementares;
•Condições institucionais e administrativas da Secretaria 
Municipal de Habitação Popular do Município;
•Recursos financeiros que vêm sendo aplicados no setor 
habitacional.



Característica da infra-estrutura e habitação

Descrição 1991 2000

Abastecimento de Água – Nível de atendimento (em %) 96,64 97,33

Esgoto Sanitário – Nível de Atendimento (em %) 93,12 95,45

Coleta de Lixo – Nível de Atendimento (em %) 96,8 98,49

Rede de distribuição de energia elétrica – Nível de Atendimento 
(em %)

--------- 99,6



Situação dos domicílios

Total de 
domicílios 
recenseados

Particulares 
permanentes

Particulares 
permanentes 
em cômodos

Particulares 
permanentes 
em casas

Particulares 
permanentes 
em aptos.

Improvisados Coletivos Famílias 
conviventes

Domicílios 
em 
aglomerados 
subnormais

44.783 36.260 389 35.243 628 135 708 2.384 284



Considerando que o Município de Itu, através da Secretaria 
Municipal de Habitação Popular vem trabalhando na exclusão de 
aglomerados subnormais, existe ainda um número significativo que 
ocupam áreas insalubres, vivendo em moradias sem infra-estrutura 
básica, situações muitas vezes impostas pela necessidade e falta de 
oportunidades. Assim se faz necessário implantar e concretizar parcerias 
entre estâncias superiores e a Prefeitura Municipal com o objetivo de 
beneficiar e assegurar as famílias identificadas, com aquisição da 
moradia adequada e regularizada, através do crescimento ordenado das 
famílias.

A Secretaria Municipal de Habitação Popular de Itu mapeou 
esses domicílios, conforme relação e descrição das áreas que seguem:



Descrição das áreas de risco Nº de famílias

Favela Vila Progresso 12

Favela Jardim Aeroporto e Olaria 35

Favela Vila Lucinda 78

Favela da Prodemi 29

Favela do Jardim Novo Itu 60

Favela Vila Vivenda 08

Favela Canguiri 07

Favela Cachoeirinha 05



Áreas de riscos:

Jardim Aeroporto
Jardim Novo Itu

Vila Lucinda
Cachoeirin

ha



Estimativa das necessidades habitacionais



Inadequação habitacional

Com relação a inadequação fundiária, foram identificados 56 
loteamentos irregulares em estudos recentes, e destes, 12 
foram protocolados (loteamentos enumerados abaixo), com o 
apoio do “Programa Cidade Legal”, para serem regularizados 
e correspondem a cerca de 1.900 títulos:

1. Sítio Pury
2. Chácaras Santa Carolina I, II e III
3. Chácaras Santa Hortência I, II e III
4. Fazenda Ingá Mirim das Perdeneiras
5. Portal Santiago
6. Recanto dos Eucaliptos
7. Shamballa Village
8. Sítio Eldorado I, II, III, IV e V
9. Terras de Santa Elizabeth
10.Chácara Monte Verde
11.Vila da Paz 
12.Porta do Sol



A oferta de moradia e solo urbanizado propiciada pelo agente 
público refere-se aquela realizada por meio da administração 
Pública Municipal, Estadual, e/ou Governo Federal. 



O Plano Habitacional de Habitação de Interesse 
Social do Município da Estância Turística de Itu tem como 
pressuposto executar empreendimentos habitacionais, 
programas, projetos e ações, buscando recursos diversos 
para aproveitar o momento histórico favorável do País, e 
assim estimular o desenvolvimento no Município, 
intensificando a inclusão social e a cidadania.


