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RESUMO
Esta dissertação apresenta uma reflexão sobre a possibilidade de se promover melhorias nas condições de moradias em favelas urbanizadas, através de programas
de melhorias habitacionais, analisando suas limitações e potencialidades. Apesar
dos avanços obtidos nas favelas com as iniciativas de urbanização e com os instrumentos de garantia de posse da terra, ainda persistem nestas áreas precariedades
relacionadas às unidades habitacionais, condição que tem impacto direto na saúde da população. Buscando solucionar estas questões, vêm sendo desenvolvidos, há
mais de uma década, programas de melhorias habitacionais em favelas, iniciativas
que têm encontrado uma série de dificuldades para sua operacionalização. Neste
contexto, a pesquisa propõe um aprofundamento no universo das precariedades
habitacionais das moradias em favelas, identificando os problemas mais frequentes e sua incidência. Para esta avaliação, são estudadas três favelas urbanizadas no
município de Diadema (SP). Analisa-se, posteriormente, como estas situações vêm
sendo enfrentadas pelos programas de melhorias habitacionais, e quais as principais
dificuldades e avanços a eles relacionados. Para isso, são considerados programas
realizados pelo poder público, ONGs e negócios sociais. Os resultados dos estudos
apontam para altos índices de inadequação nas moradias em favelas e identificam
como principais fatores que dificultam a implantação dos programas a limitação
de recursos, os arranjos produtivos inadequados e o controle urbano. Ao final, são
apresentadas algumas recomendações para que os programas de melhorias habitacionais atinjam maior escala e efetividade.

Palavras-chave: Favelas, Favelas (Aspectos urbanísticos), Políticas habitacionais,
Melhorias habitacionais, Precariedades habitacionais, Moradia adequada

ABSTRACT
This dissertation presents a reflection on the possibility of promoting improvements in housing conditions in urbanized favelas (or slums?), through housing improvement programs, analyzing their limitations and potentialities. Despite the
progress made in the favelas with urbanizing initiatives and land tenure guarantee
instruments, still persist in these areas, precariousness related to housing units,
a condition that has a direct impact on the health of the population. In order to
solve these issues, housing improvement programs in favelas have been developed
for more than a decade, initiatives that have encountered a series of difficulties
for their operationalization. In this context, the research proposes, firstly, a deepening in the universe of housing precariousness of dwellings in favelas, identifying
the most frequent problems and their incidence. For this evaluation, three favelas
urbanized in the city of Diadema (SP) are studied. Then, it is analyzed how these
situations are being faced by the housing improvement programs, and what are the
main difficulties and advances related to them. To this end, are being considered
programs performed by the public power, NGOs and social businesses. The results
of the studies point to high levels of inadequacy in housing in favelas and identify
as main factors that hamper the implementation of the programs the limitation of
resources, inadequate productive arrangements and urban control. At the end, some
recommendations are presented so that housing improvement programs achieve
greater scale and effectiveness.

Keywords: Favelas, Favelas (Urban aspects), Housing policy, Housing improvements, Housing precariousness, Adequate housing
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INTRODUÇÃO

Figura 0. Instalação
hidráulica - N.H.
Piratininga Diadema
Foto da autora

Resultado da urbanização desigual que caracterizou o crescimento de nossas
cidades, as favelas são, hoje, a alternativa habitacional de uma parte significativa
dos brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010), 11,42 milhões de habitantes vivem nestes assentamentos, correspondendo
a 6,01% da população.
Embora a precariedade habitacional seja uma questão relatada desde o século XIX, quando se relacionava aos cortiços das cidades industriais, no século XX,
as favelas emergiram como novo modelo de habitação precária da classe trabalhadora, com o diferencial de que, ao invés de ocupar os centros das grandes cidades,
elas se desenvolvem, principalmente, nas periferias das cidades dos países subdesenvolvidos.
Com o objetivo de possibilitar melhores condições de vida à população das
favelas, vêm sendo desenvolvidas, desde a década de quarenta (embora com mais
ênfase a partir dos anos oitenta) intervenções de urbanização, que possibilitaram
o acesso a redes de saneamento, energia e coleta de resíduos, além de equipamentos públicos. Paralelamente, progrediu-se nos instrumentos jurídicos de regulamentação do solo urbano, o que permitiu a garantia de posse da terra aos moradores desses assentamentos.
No entanto, apesar dos avanços das políticas públicas voltadas às favelas,
ainda persistem nestes assentamentos situações de elevada precariedade relacionadas às moradias. As unidades habitacionais - erguidas através do processo de
autoconstrução - apresentam patologias relacionadas à baixa qualidade dos materiais e mão de obra, ausência de projetos e falta de acabamentos, o que leva a
impactos diretos na saúde da população envolvida. A situação de precariedade
também é constantemente agravada pelo adensamento construtivo dos assentamentos, que ocorre por meio da verticalização, prejudicando as condições de salubridade das moradias.
Este quadro mostra que, embora as iniciativas de urbanização e regularização fundiária promovidas nas favelas tenham melhorado as condições de vida
e possibilitado, de certa forma, o direito à moradia, não conseguiram garantir a
moradia “adequada”.
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De acordo com a Fundação João Pinheiro (FJP, 2012) a inadequação domiciliar1
no Brasil, estimada em 10,32 milhões de domicílios, supera o déficit habitacional2,
que corresponde a 5,43 milhões de domicílios, mostrando que a necessidade de urbanizar e qualificar moradias é maior que a necessidade de construir novas unidades.
Apesar das precariedades que envolvem a favela - ressalta-se que elas não se
restringem ao ambiente construído, abarcando aspectos sociais e econômicos de
amplitudes variadas - estes assentamentos são vistos, em muitos casos, como possibilitadores de uma forma singular e positiva de morar, e como espaços onde as
adversidades são compensadas por uma criatividade latente. Em pesquisa realizada
sobre as favelas brasileiras pelo Instituto Data Favela, identificou-se que 94% dos
moradores destes assentamentos considera-se feliz, índice bastante próximo à porcentagem apresentada para a população como todo, 95%. A pesquisa revelou ainda
que 81% dos moradores gostam de morar no local e 66% não tem interesse em sair
da favela (MEIRELLES, R.; ATHAYDE, C., 2014).
A visão da favela como local rico e dinâmico, onde as soluções parecem emergir espontaneamente e os moradores são felizes, pode colocar em dúvida a necessidade de se intervir nestes espaços. No entanto, a favela ainda requer investimentos
e melhorias consistentes.
Taschner (2004, p. 61), pondera que
“o espaço da favela tem riqueza formal, é econômico, pode ser considerado com alguma validade cultural (dado que reflete, até certo ponto, identidades e valores de seus ocupantes). Mas falha no assegurar a saúde dos
seus moradores. A favela não urbanizada costuma ser insalubre por falta
de infraestrutura, pela dificuldade de coleta de resíduos, pelos caminhos
sujeitos à erosão. Mesmo a favela urbanizada nem sempre consegue assegurar ventilação e iluminação adequadas a todas as casas. Isso sem
falar na falta de privacidade. E em relação à manutenção, a fragilidade

1.

Domicílios que não oferecem condições satisfatórias de habitabilidade. “Os domicílios são classificados
como inadequados segundo os critérios de inadequação fundiária, carência de infraestrutura, ausência
de banheiro de uso exclusivo, cobertura inadequada e adensamento excessivo dos domicílios próprios
[...]“(FJP, 2015, p. 61)

2.

Moradias “[...] sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das construções e que, por
isso, devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque, em função da coabitação
familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicílio unifamiliar), dos moradores de baixa renda
com dificuldades de pagar aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais.” (FJP, 2010, p.
13)
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dos assentamentos favelados – inclusive os urbanizados – coloca a necessidade de manutenção contínua, o que muitas vezes inviabiliza a própria
qualidade adquirida pós urbanização.”

Devemos considerar, ainda, que as problemáticas formas de moradia da população pobre das cidades resultam em impactos negativos no meio ambiente e na
saúde humana. O agravo de doenças hidrotransmissíveis relacionadas a deficiências
no sistema de saneamento e de doenças referentes ao aparelho respiratório, influenciadas pelas condições da moradia, são comuns em áreas de favelas3. Estudos indicam também que a moradia em situação de adensamento, na infância, resulta em
maior probabilidade de problemas respiratórios e infecções ao longo de toda a vida4
(UN-HABITAT, 2003, p. 75). Do ponto de vista econômico, a experiência evidencia
que o investimento em promoção e prevenção é muito mais vantajoso do que arcar
com os custos após os agravos, doenças, acidentes e óbitos (MARICATO; OGURA;
COMARÚ, 2010, p.57).
Além das questões relacionadas à saúde, as carências habitacionais também
estão associadas à diminuição do rendimento escolar. Uma investigação realizada na
região metropolitana do Rio de Janeiro5 concluiu que precariedades habitacionais,
como adensamento domiciliar e falta de acesso a redes de água e esgoto, são fatores
que aumentam as probabilidades de atraso e evasão escolar. Os problemas atingem
principalmente as crianças menores (até o quinto ano do ensino fundamental) e têm
o congestionamento domiciliar como fator de grande impacto, podendo aumentar
em 192% a possibilidade de atraso escolar de 2 anos e em 80% a probabilidade de
abandono dos estudos.
Dentro deste contexto, qualificar as unidades das moradias de favelas urbanizadas surge como uma alternativa para proporcionar melhores condições de habitabilidade a estes espaços, garantindo a manutenção da população em locais onde

3.

Silva e Ribeiro (2006, p. 669), comparando as taxas de adoecimento na favela Paraisópolis, com o município
de São Paulo, com base em dados do Sistema Único de Saúde (SUS) apontam que, na favela, há mais internações por broncopneumonia em lactentes, crise asmática e bronquiolite, doenças relacionadas a fatores
atmosféricos.

4.

Pesquisa do Estudo Nacional em Desenvolvimento Infantil do Reino Unido, que colheu dados em seis momentos, desde 1958, em um universo de 17.000 indivíduos. A pesquisa indica que o adensamento habitacional pode aumentar 25% os riscos de deficiência ou doenças graves por toda a vida.

5.

Pesquisa realizada pelo Observatório educação e cidade – IPPUR/UFRJ, em 2011, relatada em artigo de
Paula Yhoana Hernandez Heredia (2015).
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já se estabeleceram vínculos de vizinhança. É, ainda, a uma forma de respeitar os
investimentos feitos pelos moradores e pelo poder público nos assentamentos, tanto
na unidade habitacional, quanto na urbanização.
O presente trabalho tem como objeto as melhorias habitacionais em favelas
urbanizadas. Seu objetivo central é identificar as principais dificuldades e potencialidades relacionadas à implantação de programas de melhorias habitacionais, tendo
como pressuposto, as melhorias como política pública.
O conceito de melhoria habitacional adotado é o de intervenções construtivas
realizadas com o objetivo de promover melhores condições de habitabilidade em
moradias existentes. Dentre estas intervenções estão a resolução de patologias, ampliações, melhorias das condições de ventilação, insolação, segurança e instalações
sanitárias.
Para a conceituação de favela, adotamos a definição de aglomerado subnormal do IBGE, que entende estes espaços como conjuntos constituído por 51 ou mais
unidades habitacionais caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo
menos uma das características seguintes: irregularidade das vias de circulação e do
tamanho e forma dos lotes e/ou carência de serviços públicos essenciais (como coleta
de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública) (IBGE,
2010).
Apesar de tratar do tema das melhorias habitacionais de forma ampla, a pesquisa foca nos estudos de caso e experiências analisadas em um tipo específico de
favela: aquelas que foram objeto das primeiras urbanizações, realizadas, em geral,
por iniciativa do poder público municipal, com poucos recursos e de forma descontínua ao longo do tempo. Nestas intervenções, promovia-se a implantação de infraestrutura mantendo-se quase a totalidade de unidades no local, ainda que em terrenos
inadequados do ponto de vista ambiental. Os resultados foram assentamentos com
lotes e sistema viário reduzidos e poucas áreas livres. A situação diferencia-se das
urbanizações integradas, implantadas mais recentemente e que, com maior vulto de
recursos, consideram fatores ambientais e sociais, promovendo remoções e reassentamentos, quando necessário.
O interesse pelo tema das melhorias habitacionais relaciona-se, em grande
parte, com minha experiência profissional na prefeitura do município de Diade-
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ma. Quando ingressei como arquiteta na Secretaria de Habitação, em 2006, dois
anos após concluir a graduação em arquitetura e urbanismo, tive como presente a
inserção em um programa que se iniciava, o “Tá Bonito”, voltado a melhorias habitacionais nas unidades das favelas urbanizadas do município. O programa tinha
por objetivo mudar o estigma de Diadema como a “cidade vermelha”, título obtido
devido à ausência de acabamentos no exterior das moradias, que evidenciavam a cor
dos blocos cerâmicos das unidades autoconstruídas.
O programa “Tá Bonito” colocou-me, como técnica, sucessivos desafios. Primeiramente, por se tratar de uma proposta em construção, representou a oportunidade de contribuir para a elaboração de uma política pública voltada às melhorias
habitacionais do município de Diadema. Como a equipe do programa contava com
poucos técnicos, tivemos participação ativa nas diversas etapas que compunham
as intervenções, desde a captação de recursos, aos contatos com a população, elaboração de projetos, orçamentos e realização das obras. Os problemas que foram se
apresentando com o desenvolvimento do programa levaram a erros e acertos que
nos permitiram constantes reflexões sobre o tema das melhorias habitacionais e
tentativas de aprimorar nossas práticas na área.
Entre mudanças de equipes, gestões e escopos, minha trajetória na prefeitura
de Diadema sempre esteve relacionada às melhorias habitacionais, de forma que
esta pesquisa resulta, em grande parte, da vontade de sistematizar as experiências
vivenciadas no campo profissional e aprofundar o conhecimento sobre o assunto.
O ingresso no programa de pós-graduação, que possibilitou a ampliação de
meu repertório teórico sobre as favelas, me fez ver o tema das melhorias habitacionais sob novo ângulo. O contato, durante este período, com outros agentes envolvidos na promoção das melhorias, através de oficinas, seminários e grupos de
estudo, também me permitiu repensar conceitos e estratégias de intervenção, sendo
de grande valia para o desenvolvimento desta pesquisa.
Durante minha experiência profissional com as melhorias habitacionais, notei a ausência de informações que pudessem subsidiar às intervenções, tanto em
relação ao universo das precariedades das moradias em favelas, quanto a iniciativas
similares realizadas em outras localidades. Assim, a pesquisa se propõe a abordar
as duas questões, configurando-se como um passo inicial no estudo das melhorias
habitacionais em favelas.
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Quando o programa “Tá Bonito” iniciou-se, as melhorias habitacionais ainda
eram um tema marginal. Questionava-se a validade do poder público intervir no interior das moradias enquanto ainda existiam famílias vivendo em situação de risco
no município. Porém, a escassez e alto custo do solo urbano levaram a um adensamento cada vez maior das áreas de favela, o que começou a evidenciar os problemas
de habitabilidade das unidades e suas consequências na saúde da população. Hoje,
é possível observar que, embora as iniciativas ainda sejam numericamente pouco
significativas, o debate sobre as melhorias habitacionais vem, lentamente, adquirindo espaço nos programas de urbanização e nos meios acadêmicos, o que reflete o
reconhecimento de sua importância para a efetividade das intervenções em favelas.
Destaca-se que, apesar de contar com a contribuição - através de depoimentos
- de agentes do segundo e terceiro setor, em função de minha experiência no poder
executivo municipal, a visão sobre melhorias habitacionais aqui apresentada parte
do ponto de vista do gestor público local.

Estruturação da pesquisa
Esta pesquisa foi estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo busca
situar a problemática das melhorias habitacionais nas intervenções em favelas no
Brasil, para isso apresenta um breve histórico destas intervenções, seguido de um
resumo das características atuais das favelas. Considerando que as precariedades
habitacionais nestes espaços estão intimamente relacionadas ao processo de autoconstrução, as particularidades desta forma de produção das moradias também são
aprofundadas.
No capítulo 2 apresentamos algumas conceituações de moradia adequada,
com o objetivo de estabelecer referências sobre as demandas que podem ser atendidas pelas melhorias habitacionais para que se atinja um padrão mínimo de adequação nas moradias em favelas. Com base nestes conceitos, são desenvolvidos critérios
que subsidiarão as análises dos estudos de caso do capítulo seguinte.
Tendo como estudos de caso três assentamentos no município de Diadema,
o terceiro capítulo apresenta um panorama quantitativo das precariedades habitacionais em áreas de favela, com foco em assentamentos que foram objeto de urbani-
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zações descontínuas e realizadas com poucos recursos. A finalidade desta parte da
pesquisa é estabelecer quais as precariedades presentes nas unidades habitacionais
de favelas e sua incidência, além de propor uma análise do comportamento destas
precariedades ao longo do tempo. Ao final deste capítulo são apresentados alguns dados relacionados à saúde da população das áreas estudadas, na tentativa de avançar
no estudo das relações entre condições de moradia e saúde.
O quarto capítulo aborda algumas experiências realizadas de melhorias habitacionais em favelas. Foram selecionadas iniciativas desenvolvidas pelo poder público, por ONGs e negócios sociais. Ao final, são levantadas as dificuldades comuns e
avanços obtidos por estes projetos.
Fechando a pesquisa, com base no material apresentado nos capítulos anteriores, o quinto capítulo traz algumas contribuições para o aprimoramento das intervenções de melhorias habitacionais em favelas.
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1

FAVELAS: ORIGENS,
INTERVENÇÕES E
CARACTERIZAÇÃO

Figura 1. Núcleo
habitacional Gazuza Diadema
Foto da autora

1.1. Breve relato sobre as intervenções em favelas no Brasil
As favelas não são um tema novo. Cada vez mais estudadas pelo meio acadêmico brasileiro e internacional, sobretudo pelas dimensões6 , sem precedentes, que
assumem atualmente, elas foram objeto, ao longo de mais de um século, de diferentes entendimentos e intervenções.
A questão das favelas no Brasil remonta ao final do século XIX. De acordo
com o histórico mais difundido, o primeiro assentamento favelado surge quando, ao
retornar da guerra de Canudos, soldados veteranos recebem autorização do Ministério da Guerra para se instalarem no morro da Providência, na então capital, Rio
de Janeiro. A disposição dos barracos improvisados, que ali foram construídos, lembrava uma planta comum na região de Canudos, de nome favela, termo que, desde
então, passou a designar assentamentos sem parcelamento regular prévio do solo,
com moradias fisicamente precárias, ausência de infraestrutura e irregularidade na
propriedade da terra. A ocupação das favelas cariocas intensificou-se com as políticas de erradicação de cortiços nas áreas centrais do município, processo que viria a
ocorrer, posteriormente, em outras cidades brasileiras.
Embora tenha se iniciado no Rio de Janeiro, a ocupação de morros, mangues e
alagados (terrenos pouco valorizados pelo mercado) pela população de baixa renda,
difundiu-se por todo o Brasil. Desde o início, a precariedade urbana da favela levou
a sua percepção como local de carência e marginalidade, como colocam Alba Zaluar
e Marcos Alvito (1998, p. 7-8) ao falar sobre as favelas do Rio de Janeiro:
[...] Desta precariedade urbana, resultado da pobreza de seus habitantes
e do descaso do poder público, surgiram as imagens que fizeram da favela o lugar da carência, da falta, do vazio a ser preenchido pelos sentimentos humanitários, do perigo a ser erradicado pelas estratégias políticas
que fizeram do favelado um bode expiatório dos problemas da cidade,
o “outro”, distinto do morador civilizado da primeira metrópole que o
Brasil teve.

6. De acordo com o relatório da UN-Habitat, Urbanization and Development: Emerging Futures [Urbanização e
desenvolvimento: Futuros emergentes] (2016, p. 48), em 2014, 30% dos residentes urbanos do mundo viviam
em favelas. Os dados mostram um decréscimo da porcentagem de moradores vivendo nestes assentamentos, que em 2000, correspondia a 39%. Porém, embora a porcentagem em relação à população urbana total
tenha diminuído, os números absolutos de moradores vivendo em favelas aumentaram de 689 milhões, em
1990, para 881 milhões em 2014, o que representa um crescimento de 28% em 24 anos. Ressalta-se que a
definição de favela (slum) utilizada pela UN-HABITAT engloba, além dos assentamentos precários fruto de
invasões, os loteamentos ilegais e cortiços.
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A visão das favelas como local marginal incentivou as políticas higienistas
de remoção, a modelo do que ocorreu no Rio de Janeiro com o Plano Agache, de 1930,
que previa a remoção da população favelada para “cidades satélite”; e o Código de
Obras, de 1936, que proibia a construção de novas favelas e a realização de melhorias
naquelas existentes.
Difundia-se, ainda, a ideia de que a favela era um espaço de habitação provisório para os migrantes que chegavam às cidades. Assim, através de um processo de
progressiva integração social, os moradores seriam adaptados ao ambiente urbano
“normal”. Com base nestes princípios, criaram-se, por exemplo, em 1941, os Parques
Proletários Provisórios do Rio de Janeiro, que corresponderiam ao estágio intermediário deste processo de integração (CARDOSO, 2007, p. 6). As teorias de integração
da população favelada ao meio urbano foram contestadas a partir da década de 1970,
quando se revelou que a favela era muito mais integrada à economia da cidade do
que se imaginava e que parte de sua população não era constituída de migrantes em
processo de ascensão social e sim de camadas empobrecidas em mobilidade social
descendente (Ibidem, p. 4).
Segundo Maricato (2010, p.11), o capitalismo assume algumas características próprias no Brasil e demais países periféricos. “Trata-se de um capitalismo
que, mesmo durante o processo de industrialização tardia, foi caracterizado pelo
assalariamento precário ou pela informalidade predominante nas relações de trabalho”. O modelo de desenvolvimento adotado pelo país, sobretudo entre os anos de
1940 e 1970, associou um razoável grau de crescimento econômico com alto nível de
desigualdade, inclusive com uma parcela da população vivendo abaixo da linha da
pobreza. Assim, parte significativa dos brasileiros não teve possibilidade de acesso
a financiamentos e ao mercado formal de moradia, nem tampouco foi atendida pelas insuficientes políticas públicas na área habitacional. O quadro agravou-se nas
décadas de 1980 e 1990 - período que corresponde a um intenso crescimento da
população moradora de favelas - com as medidas neoliberais promovidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial. Os Planos de Ajustes Estruturais (PAEs), impostos por estas instituições para a concessão de empréstimos,
tiveram um papel desestruturador nos países da periferia, na medida em que colocavam, como condicionantes, privatização, remoção dos controles de importação,
obrigação por repor gastos com saúde e educação e enxugamento do setor público
(DAVIS, 2006, p. 157). Na área habitacional, os PAEs levaram à redução dos progra-
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mas governamentais e, em alguns casos, à privatização da produção de moradias
populares (UN-HABITAT, 2003, p. 30).
Dentro deste cenário, as políticas de remoção e reassentamento de favelas foram paulatinamente sendo substituídas pelo modelo da urbanização, com fornecimento de infraestrutura básica de água e esgoto e obras de contenção, visando
organizar e melhorar as condições das unidades erguidas pelos próprios moradores.
Antes de atingirem maior escala e serem entendidas como políticas públicas,
as urbanizações de favelas já eram promovidas, de maneira incipiente, desde a década de 1940. Os agentes promotores foram, a princípio, instituições ligadas à igreja
católica. Foi o caso da Fundação Leão XII e, posteriormente, da Cruzada São Sebastião, que atuaram no Rio de Janeiro entre as décadas de 1940 e 1950. Juntas, estas
entidades realizaram melhorias em 36 assentamentos. A Cruzada São Sebastião ainda foi responsável pela edificação de um conjunto de prédios no bairro do Leblon
para abrigar moradores removidos de favelas, e por ter interferido na tentativa de
remoção de outras três áreas.
E foi justamente a resistência à remoção, tendo como base as experiências
malsucedidas dos conjuntos periféricos construídos pela Companhia de Habitação
(COHAB) para a população favelada do Rio de Janeiro, que levou à criação, em 1968,
no âmbito estadual, da Companhia de Desenvolvimento de Comunidades (CODESCO). Esta companhia foi responsável pela urbanização pioneira de três favelas, Brás
de Pina, Morro União e Mata Machado, que se tornaram referência para as urbanizações posteriores. A proposta da CODESCO era integrar as favelas aos bairros formais através da implantação de infraestrutura, custeada pelo Estado; da melhoria
das unidades habitacionais, promovida posteriormente pelas famílias; e do desenvolvimento socioeconômico, que tinha como objetivo central a garantia de posse do
terreno (CARDOSO, p.8). Paradoxalmente, estas ações foram realizadas no momento em que o regime militar endurecia o tratamento às favelas, retomando as ações de
remoção, que atingiriam seu auge entre os anos de 1968 e 1974 (Ibidem, p. 10).
Outro fator que contribui para reforçar as ações de remoções foi a criação do
Banco Nacional de Habitação (BNH), em1964, com o objetivo de financiar obras de
habitação e saneamento. O banco funcionava dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) operando recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
das cadernetas de poupança e de agentes financeiros e promotores. Tendo como base
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a aquisição da casa própria, o BNH considerava as moradias em favela como déficit
habitacional, enfatizando seu entendimento como casos de remoção.
Em contrapartida, em 1979, foi criado o Programa de Erradicação de Habitação Subintegrada (PROMORAR), primeiro programa, na esfera federal, que admitiu a consolidação das favelas. Sua proposta era possibilitar financiamento para a
substituição dos barracos de madeira por embriões de alvenaria, além de viabilizar
recursos para a infraestrutura urbana. O programa foi executado por construtoras
e realizou 206.000 unidades até 1984, sendo interrompido após a extinção do BNH,
em 1986 (DENALDI, 2003, p.16).
A partir dos anos 1980, administrações municipais progressistas passam a desenvolver, com recursos próprios, ações de urbanização de favelas. É o caso das cidades de Recife (PREZEIS), Belo Horizonte (PROFAVELA), Rio de Janeiro (Programa
Mutirão) e Diadema. As ações de urbanização, muitas vezes realizadas através de
mutirões, incluíam a implantação de saneamento, redes de drenagem, obras de contenção geotécnica e pavimentação e começaram a incorporar a participação da população nas decisões da administração pública. Junto às intervenções, foram criados
instrumentos de regularização fundiária e legislações de uso do solo específicas para
as áreas de interesse social. Embora tenham sido realizadas com poucos recursos
técnicos e financeiros, o que resultou, em geral, em obras de baixa qualidade, estas
intervenções constituíram um ponto de partida para a construção de políticas públicas voltadas às urbanizações de favelas, tornando-se referências para as práticas
posteriores. As ações de urbanização disseminam-se na década de 1990 para quase
todas as grandes cidades brasileiras.
É importante destacar o contexto no qual se desenvolveram estas práticas. A década de 1980 correspondeu ao momento de redemocratização do país, com o fortalecimento dos movimentos sociais. Em 1987, por motivo da elaboração da nova Constituição, os movimentos urbanos de luta por moradia e acesso à cidade, uniram-se através
do Fórum pela Reforma Urbana, o que levou a elaboração de uma agenda específica
sobre as cidades. Esta agenda culminou em uma Emenda Constitucional de Iniciativa
Popular que resultou em um capítulo na Constituição Federal, incluindo itens que
tratam da função social da cidade e da propriedade. Os itens foram regulamentados
em 2001 com o Estatuto da Cidade, que passou a ser o principal quadro normativo na
orientação das ações de política urbana no país (MARICATO, 2010, p.16).
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Figura 1.1 e 1.2. Realização de obras de drenagem por mutirão – União II - Diadema (déc. 1980)
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 1.3. Urbanização da Vila Modelo –
Diadema (1987)
Fonte: PMD/SHDU (1987).

Baseado nas experiências realizadas pelos municípios na década de 1980, o
governo federal criou seu primeiro programa de urbanização de favelas, o “Habitar-Brasil”, desenhado no governo Itamar Franco (1992-1994), mas implantado somente a partir de 1996. Com fundos do Orçamento Geral da União (OGU), o programa
previa a atuação em duas linhas: provisão habitacional e urbanização de favelas.
Em 1997, o “Habitar-Brasil” passa por uma reestruturação que ampliou sua capacidade de atuação. A linha voltada para urbanização de favelas, por exemplo, passou a prever recursos para regularização fundiária, execução de obras e serviços de
infraestrutura básica e recuperação ambiental, melhoria da unidade habitacional,
construção de unidades sanitárias, construção de habitações, aquisição de terrenos,
apoio ao desenvolvimento comunitário, e elaboração de projetos das ações previstas
(PETRAROLLI, 2015, p.17).
A partir de 1999 é firmado um contrato de financiamento com o Banco Inte-
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ramericano de Desenvolvimento (BID) e o programa passa a ser denominado “Habitar-Brasil-BID” (HBB). Além de adaptações na modalidade voltada à urbanização de
favelas (Urbanização de Assentamentos Subnormais), o programa apresentou a nova
modalidade, “Desenvolvimento Institucional”, voltada ao fortalecimento institucional e capacitação das secretarias municipais para sua implantação.
Apesar do montante total de recursos aplicado pelo programa ter sido baixo aproximadamente R$4 bilhões, entre 1996 e 2005 - o “Habitar Brasil” representou
um importante passo nas políticas públicas de urbanização de favelas, tornando-se
referência para a concepção dos programas futuros. Isso se deve, primeiramente, ao
entendimento integrado das intervenções, com significativa valorização do trabalho
social. O programa também possibilitou que municípios que não tinham experiência em ações de urbanização se estruturassem para lidar com o tema, representando,
em muitos casos, “o embrião do planejamento e estruturação institucional local do
setor habitacional” (PETRAROLLI, 2015, p.18). Além disso, como o financiamento
do BID era contratado pela União, não onerava diretamente os municípios.
Em paralelo ao “Habitar Brasil”, foram criados, na década de 1990, outros programas na área de saneamento e habitação que atendiam às favelas, como o Programa de Ação Social em Saneamento (PASS)7, com recursos do OGU e o Pró-Moradia e
Pró-Saneamento, com recursos do FGTS. Enquanto o PASS e o Pró-Saneamento estavam voltados à implantação de redes de água, esgoto, drenagem e destinação de resíduos sólidos para famílias de baixa renda, o Pró-moradia destinava recursos para
urbanização de favelas, infraestrutura, construção e melhoria habitacional. Apesar
de representarem alternativas para a realização de melhorias em favelas, segundo
DENALDI (2003, p.23), os recursos viabilizados por meio destes programas foram
irrisórios e voltados a aplicações clientelistas, através de emendas parlamentares.
Além disso, para os programas com recursos do FGTS, apenas uma pequena parcela
das contratações foi realizada na faixa de renda mais baixa, cerca de 3,5% do montante disponível. O mesmo ocorreu com o programa Carta de Crédito (individual
ou associativa) alternativa que substituiu o Pró-moradia e Pró-Saneamento, após o
término destes programas em 1998. As Cartas de Crédito, que também utilizavam
recursos do FGTS, estabeleciam linhas de crédito para aquisição de lotes, constru-

7. O programa PASS foi reestruturado em 1995, junto ao programa HABITAR/OGU, passando a ser denominado
“Morar Melhor”.
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ção, melhoria ou ampliação e aquisição de moradia, podendo ser utilizadas em favelas urbanizadas. As exigências de documentação e garantia de crédito, no entanto,
também dificultaram a contratação do programa pela população de baixa renda.
No final do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2001, foi criado o
Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), que viabilizava recursos do OGU através de contratos individuais com os beneficiários. Apesar de, em
sua concepção, o programa ser destinado à construção de novas unidades, ele foi
amplamente utilizado para melhorias habitacionais em favelas.
Vale registrar que, mesmo com a criação de programas federais voltados à urbanização de favelas, os municípios deram continuidade às políticas de urbanização
locais iniciadas na década de 1980. O acúmulo de experiência possibilitou realizar
intervenções mais complexas, como as do programa Favela Bairro, no Rio de Janeiro; Guarapiranga, em São Paulo e do Programa Integrado de Inclusão Social (PIIS),
em Santo André.
A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, levou à ampliação dos investimentos em saneamento e habitação, dando início a uma nova etapa nas políticas
voltadas às favelas. As políticas urbanas e habitacionais foram reestruturadas com
a criação do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, do Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). O programa destinado às urbanizações de favelas passou a
ser o “Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários” (UAP),
que contou com recursos do OGU e do FNHIS, a fundo perdido.
Em 2007 é lançado o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), com o
objetivo de estimular a economia do país. Tendo seu desenho elaborado pela Casa
Civil, o programa buscava beneficiar os projetos selecionados com medidas institucionais, facilitando sua implementação, e com a disponibilização de um grande
montante de recursos. A iniciativa demonstrou o reconhecimento do problema favela, permitindo, pela primeira vez, recursos volumosos para intervir nas diversas
modalidades necessárias para a urbanização dos assentamentos; ou seja, aquisição
de terrenos, construção de unidades, trabalho social, regularização fundiária, recuperação ambiental, construção de equipamentos comunitários, melhorias habitacionais, entre outras. Desde sua fase inicial, o PAC viabilizou intervenções integradas
de urbanização de favelas através da Modalidade “Urbanização de Assentamentos
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Precários” (MUAP), que representava uma continuidade do programa UAP, adotando a mesma lógica de funcionamento, porém com mais recursos.
O vultoso montante de recursos disponibilizados para as intervenções, grande
diferencial do PAC-UAP em relação aos programas anteriores voltados à urbanização de favelas, é corroborado pela pesquisa de Petrarolli (2015, p.22;28). De acordo
com a autora, o total de recursos investidos pelo governo federal em urbanização de
favelas até o lançamento do PAC foi de 9,5 bilhões de reais. No período de 2007 a
2015, o PAC viabilizou R$ 29,9 bilhões para este fim, sendo 82% dos valores a fundo
perdido.
Apesar disso, ainda se observavam entraves que dificultavam a seleção de propostas e realização das intervenções, o que levou o Ministério das Cidades e a Casa
Civil a aprimorar linhas programáticas e normativas do programa. Dentre estes
ajustes estão a possibilidade de contratar operações sem contrapartida dos governos
locais, operações vinculadas ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para
provisão habitacional, exclusão dos itens de alto custo, como obras geotécnicas, do
limite de recursos máximo por família (PETRAROLLI, 2015, p.40-41), além da criação de uma modalidade específica para elaboração de projetos.
É importante destacar, por fim, o papel central que o programa MCMV passou a exercer nos últimos anos. Lançado em 2009 pelo governo federal, o programa
foi formatado como uma tentativa de enfrentamento à crise imobiliário-financeira internacional e instrumento para redução do déficit habitacional, possibilitando
a construção de moradias de interesse social e de mercado com grandes subsídios
governamentais. O MCMV passou a ter destaque entre as políticas habitacionais,
colocando a provisão de novas unidades habitacionais no centro das discussões, em
detrimento das iniciativas de urbanização de favelas.
Os avanços no quadro jurídico-institucional e as ações de urbanização mostraram que é possível alterar a situação das favelas brasileiras. Acumulamos, ao longo
dos anos, uma grande experiência na área de urbanização de favelas e as intervenções, apesar das dificuldades de implantação, têm se mostrado positivas tanto do
ponto de vista social, quanto ambiental.
No entanto, é preciso considerar que o esgotamento de áreas para novas ocupações, devido à escassez de áreas livres e controle pelo mercado imobiliário dos
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terrenos remanescentes, tem levado a um adensamento cada vez maior dos assentamentos existentes, geralmente associado à verticalização e agravamento das condições de insalubridade. Além disso há um amplo quadro de precariedades relacionado
às moradias autoconstruídas. Estas situações colocam a melhoria habitacional das
unidades consolidadas como atual desafio a ser enfrentado nas favelas urbanizadas.

1.2. As melhorias habitacionais no contexto das intervenções em
favelas
As primeiras iniciativas de urbanização de favelas foram realizadas com recursos escassos contando, muitas vezes, com a participação da população, através de
mutirões, para a implantação de infraestrutura básica. Neste momento, a construção da unidade habitacional era abarcada pelos moradores através de autoconstrução, em poucos casos, com a orientação de profissionais ligados ao poder público ou
escritórios de assessoria técnica. As condições de habitabilidade das moradias correspondiam, então, a um aspecto secundário, diante da dimensão das necessidades
de saneamento e acesso a outros serviços públicos básicos, além da luta pela garantia
de posse da terra.
No entanto, após a implantação da infraestrutura, a consolidação e adensamento das favelas urbanizadas começou a expor os problemas de salubridade e habitabilidade relacionados às moradias destes assentamentos. Embora alguns programas já previssem recursos para a substituição de barracos de madeira por unidades
em alvenaria desde as primeiras urbanizações, as discussões sobre a qualificação de
moradias autoconstruídas em alvenaria e sua possibilidade de estruturação como
programa público, iniciaram-se, somente, em meados dos anos 2000, na esfera municipal.
O melhoramento de moradias era, na época, mais comum em áreas rurais,
onde a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) oferecia financiamentos para melhorias sanitárias e habitacionais relacionadas ao controle de doenças, como a doença de Chagas. O Governo Federal passou, também, a oferecer linhas de crédito que
possibilitavam a aquisição de materiais de construção de forma coletiva para aplicação em reformas. A viabilização dos recursos dava-se através de uma das modalidades do programa Carta de Crédito, as Operações Coletivas, utilizando recursos
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do FGTS. Apesar do programa não ser exclusivamente destinado a áreas rurais, foi
nestes ambientes onde ele teve maior aplicação.
Nas favelas, as primeiras experiências de melhorias habitacionais começaram
a ser promovidas pelo setor público a partir dos anos 2000. Na região metropolitana
de São Paulo, destacam-se as iniciativas dos municípios de Diadema, Santo André,
Taboão da Serra, Osasco e Embu. Embora as fontes de recursos para estas experiências tenham sido diversas, englobando fundos municipais próprios, financiamentos
do FGTS - através das Operações Coletivas do programa Carta de Crédito - recursos
do programa HBB/BID, e convênios internacionais, a fonte predominante foi o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH). O objetivo do PSH, criado
em 2001, era oferecer subsídios à produção de empreendimentos habitacionais para
a população de baixa renda. A viabilização do programa dava-se através de instituições bancárias autorizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) - responsável pelos
contratos na esfera federal - que, através de leilões, ganhavam o direito de gerir
cotas para a aplicação em empreendimentos de interesse social (COELHO, 2014, p.

Figura 1.4. Núcleo habitacional Morro do Samba em Diadema. Ocupação (1992)
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 1.5. Núcleo habitacional Morro do Samba em Diadema - Urbanização (1995/1996)
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 1.6. Núcleo habitacional Morro
do Samba em Diadema - Melhorias
Habitacionais realizadas com recursos
do programa PSH (2008/2009)
Fonte: PMD/SHDU. (2009)
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09). Estas cotas eram oferecidas aos municípios, que as direcionavam de acordo com
suas demandas. Os recursos do PSH foram utilizados nas experiências mencionadas
para a execução de melhorias habitacionais e, em alguns casos, para complementar
o pagamento de lotes no processo de regularização fundiária.
Em 2007, a instituição do Programa de Aceleração de Crescimento - Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) - trouxe novas perspectivas para
as melhorias habitacionais vinculadas às urbanizações de favelas. A possibilidade
de requalificar individualmente as unidades habitacionais com recursos do PAC,
reforçou a tendência iniciada pelo programa HBB - que já trazia as melhorias habitacionais entre seus componentes - admitindo que somente os investimentos em
infraestrutura eram insuficientes para garantir a qualidade final dos projetos de
urbanização de favelas. Apesar da inserção do componente “melhorias habitacionais” nos programas de urbanização integrada, a operacionalização das intervenções nestes moldes mostrou-se bastante difícil. Projetos de melhorias habitacionais
com recursos do PAC foram iniciados em municípios da região metropolitana de São
Paulo, como Diadema e São Bernardo do Campo, no entanto sem atingir os prazos, a
qualidade e as quantidades de unidades qualificadas desejadas.
Em paralelo às iniciativas do poder público, algumas ONG´s passaram a se
dedicar ao problema das unidades habitacionais precárias em favelas. É o caso da Soluções Urbanas (Rio de Janeiro) e da Habitat para Humanidade (Recife e São Paulo).
Em 2009, como já mencionado, com o lançamento do programa MCMV, a
provisão habitacional passou a ocupar novamente local de destaque nas políticas
habitacionais, tirando o foco das iniciativas de urbanização de favelas. Consequentemente, as melhorias habitacionais - trabalho quase artesanal, com grande complexidade de execução - também foram colocadas em segundo plano, face a ampla
disponibilidade de recursos para a produção de moradias em série.
No mesmo ano em que se iniciou o MCMV, organizações de natureza diversa,
como ONGs, fabricantes e revendedores de materiais de construção, bancos públicos e privados, prefeituras, entidades de classe e movimentos de luta por moradia
criaram o “Clube da Reforma”, com o objetivo de desenvolver o mercado de reforma
para melhorar as condições das habitações da população de baixa renda. Conforme
Carvalho et al. (2014, p. 17), trata-se de uma tentativa “para constituição de lobbies
que sejam capazes de pressionar órgãos públicos para a mudança em programas e
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políticas; um contraponto aos lobbies hegemônicos que pautam as políticas de produção, a despeito das necessidades habitacionais.” A iniciativa reuniu interesses diversos, considerando a possibilidade de se criar um novo nicho de mercado com as
reformas em moradias da população de baixa renda, mas, aparentemente, não teve
resultados efetivos.
Mais recentemente, as melhorias habitacionais também passaram a interessar a iniciativa privada, sendo objeto de negócios sociais, empresas com foco na resolução de questões sociais; mas que consideram, para isso, a viabilidade econômica
da intervenção, com base em estratégias e modelos de negócio. São exemplos destas
iniciativas o programa Vivenda, que atua na favela Jardim Ibirapuera em São Paulo
e o Inova Urbis, na favela da Rocinha no Rio de Janeiro, e mais recentemente, em
Paraisópolis, São Paulo.
É importante citar, ainda, a tentativa de criação de uma modalidade específica voltada às melhorias habitacionais no programa MCMV. A iniciativa é resultado de uma proposta do grupo de Assistência Técnica que compõe o Conselho das
Cidades e transformou-se na resolução recomendada nº 182, de 17 de setembro de
2015. A proposta parte da premissa de que as entidades organizadoras, a exemplo do
MCMV Entidades, “[...] tem mais potencialidades de atendimento individualizado,
respeitando as necessidades de cada família [...]” (BRASIL, 2015), indicando, assim,
a operacionalização através destas entidades. A modalidade disponibilizaria um alto
montante de recursos para aplicação nas obras de reforma (50% do valor por unidade do programa MCMV), que seriam administrados de forma coletiva, com retorno
dos investimentos similar ao sistema adotado pelo programa para a provisão habitacional.
Um novo programa lançado pelo governo federal, no entanto, se sobrepôs a
esta proposta, levando as melhorias habitacionais a uma nova direção. O “Cartão
Reforma”, que tem como modelo o “Cheque Mais Moradia” (modalidade reforma)
do governo do estado de Goiás, foi anunciado em novembro de 2016. O programa
visa oferecer recursos subsidiados para a aquisição de materiais de construção para
reformas e ampliações de moradias precárias, deixando a contração e pagamento da
mão de obra por conta dos moradores. Assim, mais uma vez, a responsabilidade pela
resolução do problema habitacional fica concentrada na população.
No capítulo 4, serão detalhadas algumas experiências de melhorias habitacio-
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nais em favelas, correspondendo aos estágios diversos aqui colocados.

1.3. Características das favelas brasileiras

Gráfico 1.1 – Distribuição de domicílios em aglomerados subnormais, por grandes
regiões - 2010

Fonte: IBGE, 2013.

No Brasil, 11,42 milhões de habitantes vivem em favelas8, correspondendo a
6,01% da população (IBGE, 2010). A maior parte dos domicílios favelados localiza-se
na região Sudeste, seguida das regiões Nordeste e Norte.
Primeiramente, é necessário considerar que as favelas não são homogêneas.
Há diferenciações entre favelas de países e regiões diversos, entre favelas em áreas distintas dentro de uma cidade e ainda dentro de uma mesma favela. No caso

8. O IBGE utiliza para as favelas a nomenclatura “Aglomerado Subnormal” que, conforme o instituto corresponde ao conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas, etc.) carentes, em
sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de
propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e/ou densa.
A identificação dos aglomerados subnormais é feita com base nos seguintes critérios: a) Ocupação ilegal
da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual
ou em período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e b) Possuir
pelo menos uma das seguintes características: urbanização fora dos padrões vigentes - refletido por vias de
circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos; ou precariedade de serviços públicos essenciais, tais quais energia elétrica,
coleta de lixo e redes de água e esgoto.
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da metrópole paulistana, por exemplo, pesquisas9 revelaram a existência de favelas
proletárias, com predominância do proletariado secundário; populares, com trabalhadores domésticos e empregados em serviços de baixa especialização; “superiores”, com empregados em escritórios e até mesmo com curso superior e verde, com
empregados no setor agrícola. Além dos conglomerados apresentarem diferenças
no meio ambiente construído, na localização, no nível de serviços e perfil social,
constata-se uma relação de integração entre o espaço da favela e seu entorno (TASCHNER, 2004, p.74). Assim, pensar em intervenções para favelas significa pensar
em soluções que possam ser adaptadas a contextos próprios, resguardando a particularidade de cada assentamento.
Os resultados do levantamento das informações territoriais do censo demográfico brasileiro de 2010, para o universo dos aglomerados subnormais, também refletem heterogeneidades quanto aos aspectos físicos. Observa-se que os aglomerados
estão localizados em áreas com diferentes características topográficas, tipologias de
vias de circulação interna e variadas densidades.
No entanto, os assentamentos apresentam também características comuns.
Em todas as regiões do país é predominante a ocupação de áreas ambientalmente
vulneráveis, como margens de cursos de água e manguezais, além de locais que oferecem riscos aos moradores, como aterros sanitários e “lixões”, áreas de domínio de
rodovias, ferrovias, oleodutos, gasodutos e redes de alta tensão. Esta característica é
resultado da própria dinâmica de ocupação das áreas, para a qual cabe à população
mais pobre o solo com menor valorização. Além disso, evidencia questões sociais e
ambientais, considerando que a ocupação destes terrenos pode levar à degradação
de áreas importantes para os recursos hídricos e biológicos, com consequências para
a saúde pública.

9. Pesquisa “Metrópoles, desigualdades sócio-espaciais e governança urbana”, realizada por equipes da pesquisa PRONEX, que propõe a divisão da metrópole paulistana em quatro conglomerados de favelas, de
acordo com a categoria sócio-ocupacional da população ocupada.
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Gráfico 1.2. Domicílios particulares ocupados em setores censitários de aglomerados
subnormais, por características e localização predominantes do sítio urbano
Brasil – 2010

Fonte: IBGE, 2013.
(1) Foram considerados no gráfico apenas os aglomerados subnormais localizados sobre terrenos ambientalmente impróprios à ocupação.

Gráfico 1.3. Domicílios particulares ocupados em setores censitários de aglomerados
subnormais, por espaçamento predominante entre as construções, segundo as grandes
regiões – 2010

Fonte: IBGE, 2013.
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Gráfico 1.4. Domicílios particulares ocupados em setores censitários de aglomerados
subnormais, por número de pavimentos predominante nas construções, segundo as
grandes regiões – 2010

Fonte: IBGE, 2013.

Algumas das características comuns apresentadas pelo IBGE são de grande relevância para esta pesquisa, na medida em que explicitam dados que comprometem
diretamente a qualidade das moradias construídas nas favelas. Uma delas refere-se
ao espaçamento entre as moradias. Os dados mostram que a grande maioria dos
domicílios favelados brasileiros (72,6%) não apresenta espaçamento entre ele e os
demais, situação que se repete em todas as regiões do país. Quanto ao número de
pavimentos, predominam as unidades com apenas um andar (64,6%), embora observa-se maior verticalização na região sudeste, provavelmente em decorrência de
maior escassez e custo do solo urbano.
Quanto aos materiais das moradias, os dados do IBGE mostram que a maior
parte das unidades habitacionais em aglomerados subnormais apresenta paredes
externas em alvenaria, contrariando a visão da favela como assentamento composto, predominantemente, por barracos. Enquanto a amostra para a totalidade de
domicílios particulares permanentes do país indica o percentual de 90,66% de unidades em alvenaria (com e sem revestimento), a média para os aglomerados subnormais das capitais é de 83,55%. A porcentagem de alvenarias revestidas, no entanto,
é maior na média nacional, 80,01%, em comparação a 64% nos aglomerados subnormais. Nota-se, ainda, a presença significativa de unidades em madeira aparelhada
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nas regiões Norte e Sul, fato que entendemos estar relacionado a elementos climáticos e culturais destas regiões.

Tabela 1.1. Domicílios particulares permanentes por tipo de material das paredes
externas (em porcentagem %)
Alvenaria
Alvenaria
Madeira
Taipa
Taipa não
Madeira
com
sem
Palha
aparelhada revestida revestida aproveitada
revestimento revestimento
BRASIL

80,01

10,65

6,42

0,74

0,83

Outro
Material

0,84

0,09

0,40

Média dos aglomerados Subnormais das Capitais

Norte

38,23

15,01

39,23

0,16

0,17

7,03

0,00

0,16

Nordeste

77,19

19,34

0,21

0,71

1,16

1,19

0,02

0,18

Sudeste

73,32

23,77

0,75

0,01

0,30

1,71

0,00

0,13

Sul

58,39

16,66

17,74

0,40

0,29

6,14

0,00

0,38

CentroOeste

72,84

22,97

0,87

0,00

0,00

2,99

0,00

0,32

Total
Aglomerados
Subnormais
das capitais

64,00

19,55

11,76

0,26

0,38

3,81

0,00

0,24

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE. Censo Demográfico 2010.

Tabela 1.2. Domicílios particulares permanentes por número de cômodos (em
porcentagem %)

BRASIL

1

2

3

0,63

3,09

8,32

4
15,36

5
25,98

6

7

18,64

11,47

8 ou
mais
16,49

Média dos aglomerados Subnormais das Capitais

Norte

7,30

13,58

18,85

20,55

20,82

10,19

4,73

3,98

Nordeste

1,86

6,42

11,78

21,35

29,55

15,74

7,28

6,02

Sudeste

0,80

6,67

16,47

23,11

24,89

13,71

6,81

7,55

Sul

0,96

4,67

13,62

19,95

27,07

16,97

8,19

8,57

Centro-Oeste

0,88

6,22

18,15

18,36

27,26

15,06

7,61

6,46

Total
Aglomerados
Subnormais das
capitais

2,36

7,51

15,77

20,66

25,92

14,33

6,92

6,52

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE. Censo Demográfico 2010.

Observa-se também que as moradias dos aglomerados subnormais apresentam menor número de cômodos, quando comparadas à média nacional. Embora, nos
dois casos, a maior porcentagem de unidades esteja na faixa de 5 cômodos, o número
de unidades entre 1 e 4 cômodos é notadamente maior nos aglomerados subnormais,
principalmente na região Norte.
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Ao analisar a presença de bens duráveis nos aglomerados subnormais, observamos que as médias de itens como televisão, geladeira e máquina de lavar, são bastante
próximas às nacionais. Mesmo bens de valor mais alto, como automóveis e motocicletas, apresentam, em algumas regiões, proporção similar à do Brasil como todo.
Conforme Ermínia Maricato (2010, p. 10-11), é comum observarmos nas favelas a convivência do modo de vida pré-moderno, através de características como
a produção doméstica da moradia e a ausência de rede de esgoto, com o modo de
vida pós-moderno, baseado na comunicação revolucionada. A “[...] simultaneidade
de diferentes padrões tecnológicos é a marca da sociedade urbana periférica e consequentemente das cidades. O processo de modernização incompleta inclui avanços
modernizantes, sem abandonar as marcas do atraso. [...]”
Ressalta-se que, embora um número significativo de moradias faveladas possua computador, sobretudo nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a porcentagem
de computadores com acesso à internet é consideravelmente inferior à média nacional em todas as regiões, o que demostra uma desvantagem desta população no
acesso à informação.

Tabela 1.3. Bens duráveis em domicílios particulares permanentes (em porcentagem %)

BRASIL

Rádio

Televisão

Máquina
de Lavar
Roupa

81,83

95,46

47,81

Micro-comMicroputador com MotociGeladeira -computaAutomóvel
acesso à
cleta
dor
internet
94,19

38,93

31,26

19,71

40,23

12,39

17,23

14,34

Média dos aglomerados Subnormais das Capitais

Norte

61,37

95,89

Nordeste

73,36

Sudeste

84,49

Sul
CentroOeste
Total
Aglomerados
Subnormais
das capitais

32,04

94,05

20,12

95,98

18,75

92,53

16,33

11,43

12,92

11,65

97,03

47,57

97,22

36,01

27,14

8,98

17,88

87,84

96,42

71,82

96,87

38,25

25,44

14,74

35,84

72,11

93,69

34,55

96,56

31,24

21,68

19,45

33,78

75,83

95,80

40,95

95,45

28,39

19,61

14,66

22,70

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE. Censo Demográfico 2010.

Os dados do censo de 2010 confirmam, por fim, a tendência mundial das favelas como fenômeno metropolitano, sendo que mais de 77% dos domicílios brasileiros
nestes conglomerados se localizam em municípios integrantes de regiões metropolitanas com mais de 2 milhões de habitantes.
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Gráfico 1.5. Distribuição da população em aglomerados subnormais, total e proporção
em relação a população a população total em aglomerados subnormais, segundo as
regiões metropolitanas – 2010

Fonte: IBGE, 2013.

1.4. A favela e as dinâmicas da autoconstrução
Ao se tratar de melhorias habitacionais em áreas de favelas é importante
considerar que a baixa qualidade das moradias está intimamente relacionada ao seu
processo de produção. A autoconstrução, antes de ser uma opção dos moradores por
construir sua própria unidade habitacional, foi a “arquitetura possível10” para a população de baixa renda dos loteamentos periféricos e favelas.
Embora grande parte das unidades em favelas seja adquirida, hoje, através de
compra, as moradias são resultado de um processo anterior de autoconstrução, exclusivo ou mesclado com a contratação de pedreiros. Após a aquisição por um novo
proprietário, é comum que as unidades continuem em processo de ampliação.
A autoconstrução permite ao morador construir em etapas, conforme sua dis-

10. Termo utilizado por Ermínia Maricato no texto “Autoconstrução, a arquitetura possível”, de 1978.
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ponibilidade financeira, diluindo o custo ao longo do tempo, além de possibilitar
ampliações que podem abrigar parentes ou moradias de aluguel, que se configuram
como importante complemento da renda familiar.
A importância quantitativa11 que as unidades autoconstruídas apresentam
no Brasil reflete a ineficiência dos programas governamentais no atendimento à demanda habitacional de baixa renda. O BNH, por exemplo, órgão criado em 1964
com o objetivo de solucionar o déficit habitacional no país, após problemas com inadimplência no atendimento à população mais carente em seus primeiros anos de
vigência, voltou-se, a partir de 1969, ao atendimento da faixa de renda acima de
cinco salários mínimos. Excluiu-se, assim, a maior parte dos moradores urbanos,
que passou a buscar na autoconstrução uma alternativa habitacional. (MARICATO,
1978, p. 85)
Conforme Bonduki (1998, p. 281), a autoconstrução já não era novidade na
década de 1940, porém, ainda que tenham existido práticas similares desde o início do século, foi apenas nesta década, no marco das novas condições urbanas, econômicas imobiliárias e de reprodução da força de trabalho, que ela se expandiu. A
autoconstrução passa a ser alternativa, primeiramente, nos loteamentos periféricos
das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Nas favelas, ela surge como
possibilidade para a substituição dos barracos de madeira por unidades em alvenaria, possibilitando melhores condições de salubridade aos moradores, e consolida-se
com os processos de urbanização e os instrumentos de garantia de posse da terra.
A partir da década de 70, a autoconstrução, associada aos processos de urbanização de favelas, passou a ser fortemente defendida como solução habitacional,
em âmbito mundial, com base nas ideias do arquiteto inglês John Turner, autor de
Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments [Habitação pelo povo:
rumo à autonomia na construção de ambientes], de 1976. Turner entendia que os conjuntos habitacionais padronizados promovidos pelos governos eram caros, rígidos e
deprimentes. Defendia, então, que o usuário tivesse total controle dos processos de
desenho, construção e gestão de sua moradia, o que resultaria em um produto mais

11. Segundo MAGALHÃES (2009, p.8), as moradias produzidas no Brasil no período de 1940 a 2000, considerando os governos federais, estaduais e municipais, mais os financiamentos da Caixa Econômica Federal e
bancos privados, atingem apenas 1/5 dos domicílios construídos no Brasil urbano. Assim, 4/5 das moradias
foram erguidas exclusivamente com recursos dos moradores.

54

barato e de maior qualidade. (BURGERS, 1982, p. 58). Estes conceitos casaram-se
perfeitamente à abordagem pragmática e de baixo custo defendida pelas políticas
habitacionais neoliberais do Banco Mundial (DAVIS, 2006, p. 80). Entretanto, os
resultados dos programas habitacionais financiados pelo banco, dentro da lógica da
autoconstrução, foram negativos. A experiência mostrou que os empréstimos oferecidos para autoconstrução não atingiram, de maneira geral, a população mais pobre,
que não tinha condições de atender às normas de recuperação de crédito da instituição12.
Para Francisco de Oliveira (1972, p.59), a habitação autoconstruída se produz
com “supertrabalho”, ou seja, trabalho não pago. Os gastos com habitação deveriam
compor os custos de reprodução da força de trabalho mas, com a naturalização da
construção da unidade habitacional pelo próprio morador, estes custos não entram
na composição dos salários pagos pelas empresas, assim “[...] uma operação que é,
na aparência, uma sobrevivência de práticas de ‘economia natural’ dentro das cidades, casa-se admiravelmente bem com um processo de expansão capitalista, que tem
uma de suas bases e seu dinamismo na intensa exploração da força de trabalho”(OLIVEIRA, 1972, p. 59).
A proposição de Francisco de Oliveira foi questionada por alguns autores como
Luis Alfredo Galvão (1974, p.140), que entendia a autoconstrução como resultado de
trabalho produtor de valor de uso, voltado à subsistência, assim como o trabalho
doméstico e comunitário. Desta forma, o trabalho que produz a habitação autoconstruída só poderia ser considerado “supertrabalho” se a casa fosse expropriada.
Esta questão será elucidada pelo trabalho de Bonduki e Rolnik (1982). Os autores, apesar de concordarem com Galvão sobre a autoconstrução referir-se a valor
de uso, entendem que a unidade produzida é uma mercadoria em potencial, que
pode ser comercializada a qualquer momento. Não se trataria, assim, de trabalho
não pago, mas de uma espécie de produção individual de mercadorias. Os autores
apontam, entretanto, que há um sobretrabalho implícito ao processo:
Se, por um lado, a autoconstrução tem sua origem nos baixos salários, ao
generalizar-se, institucionaliza esta baixa de salários. Há portanto um
sobretrabalho implícito ao processo, mas este não se encontra no trabalho de construção da habitação propriamente dito e sim na magnitude

12. Para detalhamento da questão, ver as intervenções financiadas pelo Banco Mundial em Manila, Mumbai e Dar
es Salaam descritas por Davis em Planeta Favela (2006).
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do “trabalho necessário” na jornada cotidiana de trabalho, possibilitada
pela eliminação do gasto mensal equivalente ao aluguel. (BONDUKI e
ROLNIK, 1982, p. 129)

Rodrigo Lefèvre também acrescenta alguns argumentos à discussão, mostrando que as teorias de Oliveira e Galvão não são necessariamente divergentes:
[...] Realmente, o que Luis Alfredo está dizendo é que aumentou, para
o trabalhador que constrói sua própria casa, o trabalho necessário para
sua subsistência: antes, digamos, o trabalhador trabalhava quatro horas
por dia, excluindo o domingo, para sua subsistência e agora, trabalhando
no domingo nove horas para construir a própria casa, ele precisa de 5,5
horas em média por dia da semana para sua subsistência, tendo aumentado a jornada de trabalho de 8 para 9,5 horas por dia, em média. Mas
isto, sem produzir, durante as horas a mais, mercadoria para o capitalista que o emprega, produzindo só valor de uso para si. Nesse ponto posso
dizer que o valor força de trabalho desse trabalhador autoconstrutor é
tal qual o que fica cristalizado nas mercadorias correspondentes ao tempo de trabalho necessário realizado para o capitalista... e cristalizado na
sua casa. Mas o preço da força de trabalho continua relacionado só com
o valor cristalizado nas mercadorias do capitalista. Assim, por esse raciocínio, posso chegar à conclusão que o preço da força de trabalho está
abaixo do seu valor, e desta forma Luis Alfredo estaria de acordo com
Francisco de Oliveira [...] (LEFÈVRE, 1982, p. 25)

Apesar de a autoconstrução ter sido conveniente ao poder público, na medida
em que viabilizou moradia popular sem investimentos do governo, ela resultou na
perda de qualidade de vida da população envolvida. De acordo com Bonduki (1999,
p. 283), este fato se observa tanto pelos esforços exigidos para sua construção, quanto pela precariedade das moradias e pela desqualificação do modo de morar urbano.
O processo de autoconstrução exige que o morador organize sua vida e de sua
família em função da construção da moradia. Isto ocorre pela necessidade de recursos financeiros para a compra de materiais, levando à compressão das despesas
familiares, à extensão da jornada de trabalho (quando assalariados), ao aumento do
número de membros da família a exercer trabalhos remunerados e até mesmo à retirada do FGTS. É comum que os trabalhadores empenhem-se para serem demitidos,
para poder aportar um montante maior de recursos na construção da casa própria.
Além dos recursos gastos com materiais, há um grande montante de trabalho não
remunerado aplicado na construção das moradias. O autoconstrutor conta, além de
sua mão de obra, com a ajuda de familiares, incluindo a esposa e os filhos e amigos.
Na maior parte dos casos, a mão de obra é complementada com a contratação de profissionais para a realização dos serviços que exigem especialização, como a execução
de fundações, a colocação de lajes e a instalação da rede elétrica. Assim, os esforços
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realizados pelos moradores para a construção de suas casas acarretam, indiscutivelmente, em perda de qualidade de vida, como coloca Lima (1980, p.88):
[...] visando à construção da casa própria, que é vista por ele como o único
caminho para garantir a segurança do grupo familiar, o autoconstrutor
trabalha um volume de horas muito superior ao da jornada de trabalho
considerada normal, comprime ao máximo suas despesas diminuindo
seus gastos até mesmo com itens básicos de consumo, e dedica suas horas
de folga às tarefas da edificação da casa. Trabalhando muito, alimentando-se mal e não tendo o repouso e o lazer necessários à reposição das
energias consumidas, o autoconstrutor é um trabalhador que durante
anos a fio está sujeito a um intenso desgaste físico, cujo resultado é inevitavelmente a diminuição de seu ciclo produtivo, perda que a propriedade da moradia não poderá recuperar.

As limitações para a compra de materiais de construção e a mão de obra não
especializada refletem-se diretamente na qualidade das construções. Se as condições das moradias autoconstruídas em loteamentos periféricos já são consideradas
precárias, quando avaliamos unidades erguidas pelo mesmo sistema em favelas,
onde as dimensões dos lotes e do sistema viário são mais restritas, temos esta situação de precariedade agravada.
Apesar da visão “romântica” da favela como ambiente criativo, as técnicas e
materiais utilizados nas unidades autoconstruídas são tradicionais. A limitação de
recursos não permite que sejam explorados novos sistemas construtivos, assim, a
prática, no Brasil, é a do modelo amplamente difundido e testado nas construções da
cidade formal: estrutura em concreto armado e vedação em alvenaria.
Quanto aos materiais, mais uma vez, a escassez de recursos dita as regras. Os
materiais são adquiridos em depósitos, geralmente próximos ao local da construção,
reduzindo os custos de transporte. Assim, ficam limitados às opções disponíveis
nestes estabelecimentos. Os depósitos locais estão intimamente ligados ao processo
da autoconstrução, chegando a fornecer elementos pré-montados, como ferragens
para fundação, pilares e vigas e até mesmo disponibilizando assessoria informal
quanto às técnicas construtivas. São bastante difundidos na autoconstrução em favelas os blocos cerâmicos e blocos de concreto, o segundo podendo ser produzido em
pequenas fábricas, próximas aos locais de demanda, resultando em um produto de
baixo custo e, em geral, de baixa qualidade. São também bastante utilizadas as lajes
pré-fabricadas, elemento de fácil manipulação e que permite a ampliação da unidade habitacional através da verticalização.
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A casa autoconstruída está permanentemente inacabada. É comum encontrar
lajes sem proteção, seja por impermeabilização ou cobertura de telhas, e paredes
sem revestimento, o que leva a problemas de infiltração e de conforto térmico.
O próprio processo de autoconstrução pode gerar problemas construtivos nas
moradias, o que ocorre tanto pelo desenvolvimento da obra em etapas, expondo
trechos da construção a intempéries e desgastes excessivos (enquanto se aguarda a
compra de novos materiais) como pela qualidade dos materiais utilizados. As moradias são erguidas, ainda, sem projetos prévios, o que faz com que a localização do
primeiro cômodo no lote seja indevida, resultando em ampliações futuras com ambientes prejudicados quanto à insolação e ventilação (LIMA, 1980, p. 80).
Além dos problemas relacionados individualmente às moradias, os bairros
autoconstruídos resultam em uma nova forma de cidade. Ao falar sobre a desqualificação do modo de morar urbano, Bonduki (1999, p. 283) entende os autoempreendimentos na periferia como “o inverso do que os arquitetos e outros reformadores
sociais supunham que poderia ser, nos conjuntos habitacionais de inspiração moderna, o espaço de moradia da nova classe operária, responsável pela construção da
nova sociedade”. Embora o autor trate dos loteamentos periféricos do município de
São Paulo, o padrão de provisão habitacional baseado na unidade autoconstruída
também está presente nas favelas. O modelo reforçou a propriedade privada e, no
caso do município de São Paulo, mal localizada, levando a longos percursos entre a
moradia e o local de trabalho. Ainda segundo o autor, este processo “[...] formou a
base do [...] modo de vida paulistano, tornando-se uma referência cultural estruturadora do cotidiano dos habitantes da cidade” e participar dele “[...] tornou-se sinal
de incorporação à cidade e à cidadania, e também a aspiração máxima de ascensão
social acessível aos trabalhadores de baixa renda.”
Embora os motivos que impulsionem o autoconstrutor sejam erguer uma casa
para sua moradia, ou seja, um bem de uso, a casa também passa a ser uma mercadoria, podendo ser mercantilizada através da venda ou aluguel. Geralmente, a mercantilização ocorre após a implantação de infraestrutura no local, o que valoriza
o imóvel. Apesar dos problemas de habitabilidade da moradia, ao se apropriar do
bem produzido, o autoconstrutor transforma-se em um proprietário urbano, fato
que tem implicações políticas e ideológicas (LIMA, 1980, p. 90).
Vale mencionar que, embora tenha-se enfatizado aqui aspectos negativos da
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autoconstrução, na medida em que transfere parte do custo de reprodução da força
de trabalho para os trabalhadores e resulta em moradias de baixa qualidade, há experiências bem sucedidas de conjuntos habitacionais erguidos através de mutirão,
ou seja, autoconstrução coletiva, muitas vezes gerido pelos próprios moradores. Estas experiências, resguardadas as contradições já apontadas, representam um projeto coletivo comprometido com condições e relações dignas de produção, além de
repercutir outros níveis da vida social, como a questão de gênero, a busca coletiva
por equipamentos sociais e a geração de trabalho e renda.
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2

MORADIA ADEQUADA:
ALGUMAS DEFINIÇÕES

Figura 2. Núcleo habitacional
Piratininga - Diadema
Foto da autora

A importância da habitação está relacionada às necessidades humanas de
abrigo. Inicialmente, o homem necessitou de espaços para se abrigar de intempéries
e perigos. Com o tempo, a habitação assumiu caráter de moradia, passando a ser
espaço de sociabilidade familiar, lazer e até mesmo trabalho (OLIVEIRA, 2013, p.
68-69). A moradia passou a representar, também, um ponto de convergência básico
da vida em sociedade, constituindo-se como célula de uma comunidade.
As condições da moradia relacionam-se diretamente com a vida de seus ocupantes, podendo influir favoravelmente nos processos restauradores da saúde, nas
atividades criativas e de aprendizagem, quando seus espaços oferecem condições
apropriadas e são utilizados de forma adequada. Assim, a moradia constitui-se como
objeto de interesse particular no campo da saúde ambiental, configurando-se como
elemento promotor da saúde da população (OPAS, 1999).
Atualmente, o direito à moradia, como elemento fundamental ao pleno desenvolvimento dos cidadãos e comunidades, é reconhecido internacionalmente e
amparado pela Constituição da República brasileira. No entanto, às classes desfavorecidas é garantido o direito à moradia sem a devida qualidade, assim, grande parte
da população pobre reside em unidades coabitadas, precárias, autoconstruídas, sem
infraestrutura ou garantia de posse da terra. As favelas são ambientes que refletem
estas condições, por isso, ao se tratar de melhorias habitacionais em favelas é necessário estabelecer critérios mínimos que garantam a adequação das moradias ao seu
propósito de abrigo e espaço de interações humanas.
O objetivo deste capítulo é estudar algumas definições de “moradia adequada”, com vistas ao estabelecimento de condições mínimas a serem atendidas pelas
melhorias habitacionais realizadas em unidades de favelas. Para isso, parte-se de
documentos que tratam do direito à moradia que requisitaram, em algum momento, conceituações sobre “moradia adequada”, seguindo com as relações entre saúde
e moradia estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e com a metodologia
da Fundação João Pinheiro (FJP) no estabelecimento do Déficit e da Inadequação
Domiciliar no Brasil.
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2.1. Definições de moradia adequada
2.1.1. Direito à moradia e moradia adequada
O direito à moradia é essencial à dignidade da pessoa humana. Embora seja
um direito autônomo, sua ausência impede o exercício de outros direitos básicos
como saúde, educação, trabalho e lazer (NASCIMENTO, 2009, p.4). A Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948, assinada pelo Brasil, indica, em seu Art.
XXV, Item I, que:
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez,
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (UNIC Rio, 2009, p. 13, grifo nosso)

Da mesma forma, o direito à moradia é garantido pela Constituição da República de 1988, como Direito Social, constando no artigo 6º13 e estando atrelado a
parâmetros mínimos de uma vida com dignidade. Ainda na Constituição da República, há um capítulo específico sobre política urbana que trata da função social da
cidade e da propriedade, determinando que a política de desenvolvimento tenha
por objetivo a função social da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes
(art. 182). O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) regulamenta posteriormente
os artigos 182 e 183, que compõem este capítulo, citando expressamente o direito à
moradia em seu Art. 2º, item II14.
Embora a garantia do direito humano à moradia estivesse preconizada na
Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, estabelecendo relações
com conceitos de dignidade humana, não havia, até então, uma definição clara do
que poderia ser considerada uma moradia adequada. Tal definição deu-se com o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (PIDESC), de 1966, ra-

13. “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição” (BRASIL, 1988).
14. “Art. 2º a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I - Garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para
as seguintes e futuras gerações” (BRASIL, 2001, grifo nosso).
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tificado pelo Brasil em 1992.
O Pacto também corrobora com o direito à moradia, através de seu Art. 11,
estabelecendo oficialmente o termo “moradia adequada”:
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive
à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma
melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão
medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. (BRASIL, 1992, grifo nosso)

A definição de “moradia adequada” desenvolvida pelo Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi apresentada através do comentário geral nº
4, de 1991 e complementada com o comentário geral nº 7, de 1997, que trata, especificamente, de remoções forçadas. Este conceito foi adotado por nossa Secretaria
Nacional de Direitos Humanos nos temas relacionados ao direito à moradia e define
a moradia adequada de acordo com os seguintes critérios:
•

•

•
•

•

•

•

Segurança da posse: a moradia não é adequada se os seus ocupantes
não têm um grau de segurança de posse que garanta a proteção legal
contra despejos forçados, perseguição e outras ameaças;
Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a moradia não é adequada se os seus ocupantes não têm
água potável, saneamento básico, energia para cozinhar, aquecimento, iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de lixo;
Economicidade: a moradia não é adequada se o seu custo ameaça ou
compromete o exercício de outros direitos humanos dos ocupantes;
Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a segurança física e estrutural proporcionando um espaço adequado, bem
como proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento, outras
ameaças à saúde;
Acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados não são levadas em
conta;
Localização: a moradia não é adequada se for isolada de oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais ou, se localizados em áreas poluídas ou perigosas;
Adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e
levar em conta a expressão da identidade cultural (BRASIL, 2013,
p.13).

É importante considerar que a relação do direito à moradia a questões como
“bem-estar” e “dignidade” mostra que o conceito de moradia extrapola aspectos físicos. Além de possibilitar abrigo a seus habitantes, a moradia abrange funções complexas relacionadas a necessidades psicológicas, sociais e econômicas do ser humano.
No entanto, tendo em vista o objetivo do trabalho, nos restringiremos aos aspectos
físicos.
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Como podemos observar, através dos critérios estabelecidos pela complementação do PIDESC, a definição de moradia adequada também perpassa a unidade habitacional, abarcando questões urbanas mais amplas como a localização e a disponibilidade de infraestrutura.
No caso das favelas, as iniciativas de urbanização possibilitaram avanços
nestas áreas através da implantação de redes de saneamento, drenagem, energia
elétrica, pavimentação e equipamentos públicos. Ações de regularização fundiária
também tiveram importante papel na segurança de posse das moradias, embora
deva-se ressaltar que, apesar do arsenal jurídico constitucional voltado à concretização da função social da propriedade, ainda há grande resistência do Poder Público,
sobretudo do Poder Judiciário, na utilização dos instrumentos para a regularização
fundiária de assentamentos irregulares e viabilização de terrenos para a provisão
habitacional popular.
A despeito dos avanços alcançados com as ações de urbanização e regularização fundiária, o item colocado pelo PIDESC como habitabilidade ainda é uma questão mal resolvida nos domicílios favelados, onde se observam graves problemas relacionados à adensamento, salubridade e segurança.
Sobre a questão da economicidade, poderíamos ainda supor que as unidades
habitacionais autoconstruídas nas favelas requerem esforços extremos de seus ocupantes, tanto na disponibilização de recursos para a compra de materiais quanto em
trabalho não remunerado aplicado na construção, comprometendo o exercício de
outros direitos humanos dos moradores e, portanto, sua definição como “moradia
adequada”.

2.1.2. A OMS e o conceito de moradia saudável
Antes de abordar a relação entre habitação e saúde desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é preciso esclarecer o que a organização define
como saúde. Segundo a OMS, “A saúde é um estado de completo bem-estar físico,
mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” e
“Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos
fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo
político, de condição econômica ou social” (OMS, 1946, p. 01). Apesar desta definição
ser contestada atualmente pela subjetividade e utopia dos termos, ou seja, há a di-
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ficuldade em definir-se bem-estar ou atingir sua plenitude; este é, ainda, o conceito
mais difundido de saúde. Quando relacionado ao campo habitacional, ele nos leva a
entender que o homem tem direito a
[...] exigir mais do que a simples proteção a doenças que oferecem os programas limitados pelo abastecimento de água e esgoto. A habitação vê-se
relacionada, dessa forma, com saúde pública, planejamento, arquitetura,
engenharia, economia e finanças e tradições culturais e sociais. Integra
o meio ambiente na acepção mais geral do termo e nenhum programa de
saúde pública pode ignorá-la (TASCHNER, 1982, p. 3).

As preocupações com as implicações das condições habitacionais na saúde dos
moradores tiveram início no século XIX com a Revolução Industrial e o crescimento
das cidades europeias. As precariedades a que estavam sujeitas as populações carentes tornavam-nas vulneráveis a doenças infectocontagiosas, levando ao advento de
proposições sanitaristas, que buscavam medidas intersetoriais para a saúde. Dentre
estas medidas destacam-se a melhoria dos padrões de habitação, regulações higiênicas, pavimentação de ruas e sistema de abastecimento de água e esgoto (HERMETO,
2009, p. 149).
O movimento sanitarista influenciou as políticas públicas dos países europeus
até o final do século XIX, quando a descoberta dos germes e início da era bacteriológica alteraram o foco das ações da saúde para a prevenção e tratamento pessoal.
O modelo de medicina curativa, no entanto, entra em crise na década de 1970 devido ao seu alto custo tecnológico, abrindo espaço para o movimento da “nova saúde
pública”. Este movimento sugere que a resolução dos problemas de saúde depende
da articulação com setores como urbanismo, habitação, meio ambiente, economia,
justiça, educação, cultura, transporte e lazer. (Ibidem, p. 150).
Embora a OMS já discutisse as relações entre moradia e saúde desde a década
de 1960, através de seu comitê de especialistas de higiene da habitação, a abordagem
sobre a saúde proposta pelo movimento da “nova saúde pública” fez com que o debate sobre estas relações se aprofundasse em conferências promovidas pela entidade
nas décadas seguintes. Estas conferências culminaram na Carta de Ottawa, de 1986,
que aborda a intersetorialidade para a promoção da saúde e coloca como condições e
requisitos para sua obtenção a paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, o
ecossistema estável, os recursos sustentáveis, a justiça social e a equidade.
Em 1987, a OMS divulga o documento Housing: the implications for health
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[Habitação – implicações para a saúde] no qual faz uma revisão sobre a situação
global do binômio saúde e habitação, estabelece princípios que identificam fatores
na habitação que influenciam a saúde de seus habitantes e propõe medidas a serem
tomadas pelos diversos governos na promoção de saúde e serviços comunitários. O
documento define seis princípios relativos às necessidades sanitárias da moradia,
caracterizando a “moradia saudável”:
1. Proteção contra doenças transmissíveis: A moradia adequada
fornece proteção contra a exposição a agentes e vetores de doenças
transmissíveis através do abastecimento de água potável, disposição adequada de dejetos sanitários, disposição adequada de resíduos
sólidos, drenagem de água superficial, higiene doméstica e pessoal,
preparação higiênica de alimentos e garantias estruturais contra a
transmissão de doenças (incluindo espaços de tamanho adequado
para evitar a superlotação);
2. Proteção contra traumas, intoxicações e doenças crônicas: A
moradia adequada fornece proteção contra traumas evitáveis, envenenamento, exposições térmicas e outras que possam contribuir
para doenças crônicas e malignidades, com atenção especial para
elementos estruturais e móveis, poluição interna do ar, segurança
quanto a produtos químicos e uso do lar para espaço de trabalho;
3. Promoção de saúde mental: A moradia adequada auxilia no desenvolvimento social e psicológico de seus habitantes e minimiza
estresses psicológicos derivados do ambiente. Para isto deve apresentar espaço suficiente, privacidade, comodidade, possibilidade de
desenvolvimento de atividades recreativas e localização que permita
redução da exposição ao ruído;
4. Saúde no entorno da moradia: O local onde está inserida a moradia
adequada deve oferecer acesso a locais de emprego, serviços de segurança, emergência, sociais, de saúde, culturais e outros;
5. Uso saudável da moradia: O bom uso e manutenção da moradia
podem maximizar seu potencial de saúde.
6. Populações vulneráveis: A moradia deve minimizar os riscos de
saúde de grupos vulneráveis, incluindo moradores de habitações precárias, mulheres e crianças, desabrigados e migrantes, idosos, doentes crônicos e pessoas com deficiência. (WHO, 1987, p. 20-24, tradução nossa)

Da mesma forma que o conceito de “moradia adequada” desenvolvido pelo
Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a “moradia saudável” definida pela OMS abrange questões mais amplas do que a unidade habitacional, relevando as condições de saneamento e oportunidades do entorno, como o acesso a
empregos, equipamentos sociais e de lazer. Também estabelece atenção especial às
populações vulneráveis.
Quanto à unidade habitacional, além de prever situações adequadas de proteção climática, segurança estrutural e higiene, o conceito diferencia-se por considerar as condições de uso da moradia, destacando a importância da manutenção.
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Os seis princípios da OMS que relacionam a habitação à saúde humana são
complementados por mais quatro princípios relacionados à promoção de saúde: planos de ação para a saúde; políticas socioeconômicas; processos de desenvolvimento,
planejamento e gestão; educação quanto ao uso adequado das habitações; cooperação
comunitária e autoajuda. Estes princípios indicam como as comunidades devem responder às necessidades que derivam dos aspectos de saúde na habitação (HERMETO, 2009, p. 153).
Ressalta-se por fim que, após a publicação do documento Housing: the implications for health [Habitação – implicações para a saúde], a OMS continuou aprofundado-se na temática da habitação e sua relação com a saúde através de estudos que
apresentam importantes conexões entre a insalubridade das moradias, doenças e
distúrbios. O quadro apresentado no Documento de Posición sobre Políticas de Salud
en la Vivienda [Documento de Posição sobre Políticas de Saúde na Moradia] denominado “Indicadores de uma moradia insalubre”, desenvolvido pela Organização
Pan-Americana da Saúde, por exemplo, apresenta uma síntese destas relações, sendo
de grande valia para os estudos relacionados à qualidade de moradias em favelas.
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Tabela 2.1 - Indicadores de uma moradia insalubre (OMS)
Principal Fator de
Risco

Enfermidades
transmissíveis

Defeitos na construção
da moradia

• Devido a insetos
vetores
• Devido a roedores
• Geomintíase
(verminoses)
• Devido a excreções
animais
• Devido a mordidas de
animais
• Relacionadas à
superlotação

• Induzidas por pó e
umidade
• Feridas
• Queimaduras

Deficiências no
abastecimento de água

• Doenças hídricas
fecais orais
• Doenças não fecais
orais
• Doenças relacionas
à água e insetos
vetores

• Doenças cardíacas
• Câncer

Deficiências na
disposição de dejetos
sanitários

• Doenças fecais orais
• Geomintíase
(verminoses)
• Teníase
• Helmintíases
(verminoses)
relacionados com a
água
• Devido a insetos
vetores
• Devido a roedores

• Câncer de estômago

Combustíveis
inadequados e
ventilação insuficiente

• Infecções
respiratórias agudas

• Doenças perinatais
• Doenças cardíacas
• Doenças crônicas do
pulmão
• Câncer de pulmão
• Queimaduras devido
a incêndios

Disposição e coleta
deficiente de resíduos
sólidos

• Devido a insetos
vetores
• Devido a roedores

• Feridas
• Queimaduras

Preparação deficiente
de alimentos e
armazenamento
inadequado dos
mesmos

• Doenças relacionadas
a excreções
• Zoonoses
• Doenças relacionadas
a toxinas
microbiológicas

• Câncer

Localização inadequada
(próximo a zonas
de muito tráfego,
indústrias, etc)

• Doenças de contágio
aéreo
• Aumento de risco de
doenças respiratórias
infecciosas

• Doenças crônicas do
pulmão
• Doenças do coração
• Câncer
• Doenças neurológicas
e reprodutivas
• Feridas

Fonte: OPAS, 1999.
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Enfermidades não
transmissíveis

Desordens
psicosociais

• Neurose
• Violência
• Delinquência e
vandalismo
• Abuso de álcool e
drogas

• Desordens orgânicopsiquiátricas devido à
químicos industriais
• Neurose

2.1.3. A Fundação João Pinheiro e a inadequação habitacional no Brasil
Desde 1995 a Fundação João Pinheiro desenvolve estudos sobre déficit habitacional e inadequação de domicílios no Brasil. Os resultados são considerados como
dados oficiais pelo governo federal e têm sido utilizados como parâmetro por diversos entes governamentais na elaboração de políticas habitacionais. O estudo é realizado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) elaborada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A metodologia utilizada pela FJP permanece a mesma desde o início dos estudos,
no entanto, alguns critérios vêm sendo aprimorados ao longo dos anos. Basicamente, são
propostos dois grupos de análise. O primeiro, déficit habitacional, trata da necessidade
de construção de novas moradias para a resolução de problemas sociais e específicos da
habitação. Já o segundo, inadequação domiciliar, reflete problemas na qualidade de vida
dos moradores não relacionados ao dimensionamento do estoque de habitações e sim a
suas especificidades internas e de infraestrutura, que podem ser solucionados através de
reformas e melhorias. O reconhecimento de que o problema da moradia também pode
ser enfrentado através de políticas que não sejam necessariamente a construção de novas
unidades é um mérito da metodologia da FJP, diferindo-a de outras voltadas aos interesses da indústria da construção civil, com foco na construção exclusiva de novas moradias.
Os componentes que definem o déficit habitacional e a inadequação domiciliar são explicitados na tabela abaixo:
Tabela 2.2 – Componentes do déficit habitacional e inadequação domiciliar (FJP)
Grupo

Componentes e Subcomponentes
Habitação precária

Déficit habitacional

Coabitação familiar*

Domicílios rústicos
Domicílios improvisados
Famílias conviventes
Cômodo

Ônus excessivo com aluguel urbano
Adensamento excessivo** de domicílios alugados
Energia elétrica
Carência de infraestrutura
Inadequação domiciliar

Água
Esgotamento sanitário
Adensamento excessivo** de domicílios próprios
Ausência de banheiro exclusivo
Cobertura inadequada
Inadequação fundiária

* Para o cálculo de Déficit habitacional considera-se a coabitação familiar forçada, ou seja, famílias que pretendem
constituir um domicílio unifamiliar.
** Mais de três moradores por dormitório
Fonte: elaborado pela autora com base em FJP, 2015.
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Observamos, mais uma vez, que a “moradia adequada”, que neste caso seria
aquela que não apresenta nenhum dos subcomponentes elencados para os grupos
de déficit habitacional e inadequação domiciliar, está relacionada a condições que
transcendem o domicílio e suas características físicas, como a infraestrutura e a
situação fundiária. O adensamento domiciliar também aparece novamente como
fator de inadequação. No que se refere à habitabilidade e salubridade da unidade, são
abordados itens bastante específicos como a ausência de banheiro exclusivo e coberturas inadequadas. Isto se dá devido à fonte de dados utilizada para análise, PNAD,
que por questões práticas de levantamento, não apresenta dados mais aprofundados
de condições como ventilação e insolação das moradias. No entanto, a metodologia
tem como grande valia permitir a tradução da realidade da inadequação domiciliar
brasileira em números.
Os estudos da FJP indicam que os fatores mais relevantes na inadequação
domiciliar no Brasil são justamente os externos à unidade habitacional, sendo a carência de infraestrutura o principal deles. Esta deficiência é numericamente muito
superior às demais e destaca-se em grandezas absolutas na região Nordeste, embora
seja na região Norte onde ela atinge maior proporção entre o total de domicílios urbanos, 51,8%. Seguindo a carência de infraestrutura, a inadequação fundiária também apresenta números elevados – 2.041.402 - destacando-se sobretudo nas regiões
metropolitanas, onde chega a 5,8% do total de domicílios. O adensamento em moradias próprias atinge mais de um milhão de unidades, correspondendo a 1,9% dos
domicílios urbanos permanentes; mais uma vez, em grandezas relativa, ele é mais
significativo na região Norte, onde chega a 4,7% do total. As unidades sem banheiro
e com cobertura inadequada apresentam números inferiores aos demais critérios, e
ao contrário da inadequação fundiária, são mais expressivos nas áreas não metropolitanas (FJP, 2015, p. 61-63).
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Tabela 2.3 – Critérios de inadequação dos domicílios urbanos duráveis (1) segundo
regiões metropolitanas (RMs) – Brasil – 2012
Critérios de inadequação dos domicílios urbanos duráveis
Especificação

Inadequação
Fundiária

Domicílio sem
banheiro

Carência de
Infraestrutura (2)

Adensamento
excessivo

Cobertura
inadequada

2011
Norte

63.353

70.509

1.706.816

197.893

159.362

Nordeste

371.663

56.791

3.611.391

243.220

80.526

1.282.863

86.605

2.191.210

535.995

193.220

328.931

35.171

1.148.151

73.298

422.995

71.150

17.513

1.583.359

47.552

44.850

2.117.960

266.589

10.240.927

1.097.958

900.953

1.241.163

72.299

2.075.559

507.073

156.375

1.832.800

166.109

139.763

Sudeste
Sul
Centro-Oeste
BRASIL
Total das RMs

2012
Norte

107.978

70.606

Nordeste

360.897

56.312

3.726.815

260.579

83.403

Sudeste

1.097.212

91.911

1.908.632

532.961

225.152

364.514

27.145

1.185.992

68.860

359.004

110.801

15.434

1.669.320

45.211

40.896

2.041.402

261.408

10.323.559

1.073.720

848.218

1.119.450

82.228

2.253.264

486.265

160.040

Sul
Centro-Oeste
BRASIL
Total das RMs

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) (editado pela autora).
(1) Apenas domicílios duráveis, ou seja, não são considerados os improvisados e rústicos, sendo excluídos também
os cômodos, por se constituírem parcela do déficit habitacional. Inclui, além dos domicílios urbanos, os rurais de
extensão urbana.
(2) Domicílios com pelo menos um tipo de carência de infraestrutura.

Gráfico 2.1 – Distribuição dos critérios de inadequação dos domicílios urbanos duráveis (1)
segundo regiões geográficas – Brasil - 2012

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).
(1) Apenas domicílios duráveis, ou seja, não são considerados os improvisados e rústicos, sendo excluídos também
os cômodos, por se constituírem parcela do déficit habitacional. Inclui, além dos domicílios urbanos, os rurais de
extensão urbana.
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2.1.4. Parâmetros de moradia adequada a serem utilizados como orientadores em iniciativas de melhorias habitacionais
A definição de moradia adequada não é uma tarefa fácil, principalmente se
considerarmos a relação íntima da habitação com fatores econômicos, sociais e culturais. Além dos conceitos apresentados ao longo deste capítulo, outras instituições
e documentos abordaram a questão, através de condicionantes que se repetem ou se
complementam. A agenda Habitat, de 2003, por exemplo, documento que se articula com as demais agendas e convenções mundiais aprovadas no âmbito das Nações
Unidas, respeitando seus compromissos, resume a moradia adequada com a seguinte definição:
Habitação adequada para todos é mais do que um teto sobre a cabeça
das pessoas. É também possuir privacidade e espaço adequados, acessibilidade física, garantia de posse, estabilidade estrutural e durabilidade,
iluminação adequada, aquecimento e ventilação, infra-estrutura básica
adequada, como fornecimento de água, esgoto e coleta de lixo, qualidade
ambiental adequada e fatores relacionados à saúde, localização adequada e acessível em relação a trabalho e instalações básicas: tudo deveria
ser disponível a um custo acessível. A adequação deve ser determinada
juntamente com as pessoas interessadas, considerando-se a perspectiva
de desenvolvimento gradual. A adequação varia freqüentemente de país
para país, já que depende de fatores culturais, sociais, ambientais e econômicos específicos. Fatores específicos relacionados a gênero e idade,
como a exposição de crianças e mulheres a substâncias tóxicas, devem
ser considerados nesse contexto. (IBAM, 2003, p. 48-49)

No entanto, nos restringiremos aos três conceitos de moradia adequada e saudável analisados, os de PIDESC, OMS e FJP, que entendemos serem as principais
bases para as definições posteriores. Ressaltamos que os conceitos da ONU/PIDESC
e da OMS foram definidos com o objetivo de servirem de referência para ações governamentais ligadas ao direito à moradia e à promoção de saúde, tendo caráter
mais amplo. Já os conceitos da Fundação João Pinheiro têm foco na mensurabilidade, estando atrelados a dados estatístico censitários. De qualquer forma, embora os
objetivos sejam diversos, as três instituições estabelecem conceitos importantes que
podem ser utilizados no subsídio de políticas de melhorias habitacionais.
Assim, separamos as condicionantes apresentadas por estas instituições em
grupos de critérios, com o objetivo de compará-las e estabelecer uma síntese. O resultado é apresentado nos quadros a seguir.
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Tabela 2.4 – Comparativo entre os conceitos de moradia adequada apresentados pelo
PIDESC. OMS e FJP
Componentes

INSERÇÃO
HABITACIONAL

OMS

Proteção legal quanto
à despejos forçados,
perseguição e outras
ameaças

Localização

Acesso a
oportunidades de
emprego, serviços
de saúde, escolas,
creches e outras
instituições.
Localização livre de
poluição e situações
de perigo.

Acesso a locais de emprego,
serviços e outras comodidades

Infraestrutura

Acesso à água
potável, saneamento
básico, energia,
aquecimento,
iluminação,
armazenamento de
alimentos e coleta de
lixo

Proteção contra a exposição a
agentes e vetores de doenças
transmissíveis através do
abastecimento de água potável,
disposição adequada de dejetos
sanitários e resíduos sólidos,
drenagem de água superficial

Adequação Cultural

Respeito à expressão
da identidade cultural

Acessibilidade

Atendimento às
necessidades
específicas dos
grupos desfavorecidos
e marginalizados

Economicidade

Custo que não
comprometa o
exercício de outros
direitos humanos dos
ocupantes.

No caso de
aluguel, não
deve haver ônus
excessivo para
seu pagamento

Habitabilidade

Proteção contra a exposição a
agentes e vetores de doenças
transmissíveis, através da higiene
doméstica e pessoal, preparação
adequada de alimentos e garantias
estruturais contra a transmissão
de doenças (incluindo espaços
de tamanho adequado para evitar
a superlotação); Proteção contra
traumas evitáveis, envenenamento,
exposições térmicas e outras que
possam contribuir para doenças
crônicas e malignidades

Uso e manutenção

Acesso à
infraestrutura
(energia
elétrica, água
e esgotamento
sanitário)

Minimização dos riscos de saúde
de grupos vulneráveis, incluindo
moradores de habitações precárias,
mulheres e crianças, desabrigados
e migrantes, idosos, doentes
crônicos e pessoas com deficiência.

Auxílio no desenvolvimento social
e psicológico dos habitantes
e minimização dos estresses
psicológicos derivados do
ambiente.

Garantia da segurança
física e estrutural,
proporcionando um
espaço adequado,
bem como proteção
contra o frio, umidade,
calor, chuva, vento,
outras ameaças à
saúde

FJP
Adequação
fundiária

Promoção de saúde
mental

UNIDADE
<<<

PIDESC

Segurança da
posse

E

SITUAÇÃO

FUNDIÁRIA

>>>

Critérios

Domicílios
construídos
com materiais
duráveis,
banheiro
exclusivo,
cobertura
adequada,
adensamento
adequado (até
3 pessoas por
dormitório).
Não ocorrência
de coabitação
familiar forçada.

Maximização do potencial de saúde
da moradia através do bom uso e
manutenção

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 2.5 – Síntese dos conceitos de moradia adequada apresentados pelo
PIDESC, OMS e FJP

<<< UNIDADE HABITACIONAL

INSERÇÃO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA >>>

Critérios

Componentes

Segurança da
posse

Adequação fundiária. Proteção legal quanto à despejos forçados,
perseguição e outras ameaças.

Localização

Acesso à oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e
outras instituições. Localização livre de poluição e situações de perigo.

Infraestrutura

Acesso à água potável, saneamento básico, energia, aquecimento,
iluminação, armazenamento de alimentos, coleta de lixo e drenagem
superficial.

Adequação Cultural

Respeito à expressão da identidade cultural.

Acessibilidade

Atendimento às necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e
marginalizados.

Economicidade

Custo que não comprometa o exercício de outros direitos humanos dos
ocupantes.

Promoção de saúde
mental

Auxílio no desenvolvimento social e psicológico dos habitantes e
minimização dos estresses psicológicos derivados do ambiente.

Habitabilidade

Garantia da segurança física e estrutural, proporcionando espaços de
tamanho adequado, bem como proteção contra o frio, umidade, calor, chuva,
vento, outras ameaças à saúde.

Uso e manutenção

Maximização do potencial de saúde da moradia através do bom uso e
manutenção.

Fonte: Elaboração própria.

Os critérios identificados foram elencados de forma gradual, de modo a se
aproximar de dois polos, o primeiro englobando fatores externos à unidade habitacional, como sua inserção no território e situação fundiária e o segundo focando
questões voltadas, mas não exclusivas, à unidade habitacional em si.
Tendo em vista o objetivo deste capítulo, que é a definição de “moradia adequada” para subsidiar iniciativas de melhorias habitacionais em favelas, devemos
levar em conta que os critérios mais relacionados à inserção e situação fundiária podem ser atendidos através de ações de urbanização e regularização fundiária. Desta
forma, o foco das intervenções de melhoria habitacional estaria nos critérios que se
aproximam da unidade.
Deve-se considerar, entretanto, que mesmo as questões voltadas às unidades
habitacionais relacionam-se com sua inserção urbana. Na questão da habitabilidade, por exemplo, as condições de iluminação e ventilação das moradias dependem
não somente da distribuição e dimensionamento de seus cômodos, mas também de
como estas estão inseridas em relação às vias e outras unidades habitacionais. Da
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mesma forma, a resolução do adensamento domiciliar, em se tratando de lotes reduzidos como os comumente encontrados nas favelas, pode não ser possível através de
ampliações, requerendo medidas que envolvam a provisão de novas unidades habitacionais. A acessibilidade é outra questão a ser colocada. Tomando como exemplo
o caso de pessoas com deficiências motoras, a melhoria das condições de vida destes
indivíduos não será efetiva se, além de uma moradia adaptada, as vias e equipamentos públicos não oferecerem a mesma possibilidade.
Além dos aspectos físicos, há questões que entram nos campos econômicos,
sociais e psicológicos, que podem ser influenciados, mas não determinados, unicamente, pelo ambiente. É o caso do critério da “Economicidade” e da “Promoção de
Saúde Mental”. Isso indica, inclusive, a necessidade de construção de políticas interdisciplinares voltadas à área habitacional.
Entendemos, entretanto, que o item “Habitabilidade”, por estar intimamente
relacionado com as condições de projeto e construção das unidades, configura-se
como importante balizador de um padrão mínimo de moradia a se considerar nas
intervenções de melhorias habitacionais de unidades em favelas.
Assim, com base nesta proposição, para a análise dos dados dos estudos de
caso a serem apresentados no próximo capítulo - considerando o foco da pesquisa
nas unidades habitacionais e que estas localizam-se em áreas urbanizadas, onde todas as unidades possuem acesso às redes de água, esgoto, energia elétrica e coleta regular de resíduos sólidos - foram priorizados os componentes relacionados a aspectos construtivos e índices de ocupação das moradias, ou seja, aqueles relacionados no
item “Habitabilidade”: Garantia da segurança física e estrutural, proporcionando
espaços de tamanho adequado, bem como proteção contra o frio, umidade, calor,
chuva, vento, outras ameaças à saúde.
Dividimos o item “habitabilidade” em três grupos: adensamento, salubridade
e segurança, cujos critérios de análise são apresentados no quadro abaixo e discutidos adiante. Os grupos se inter-relacionam. Situações de adensamento, por exemplo,
podem gerar problemas de salubridade e agravar situações de segurança; da mesma forma que precariedades estruturais, além de problemas de segurança, também
podem resultar em insalubridade. No entanto, procurou-se agrupar características
prioritariamente relacionadas aos campos de análise propostos.
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Tabela 2.6 – Critérios para análise dos estudos de caso
Grupos

Critérios de Análise
Área dos lotes e domicílios

Adensamento

Número de domicílios por lote
Número de pavimentos
Densidade domiciliar
Ventilação

Salubridade

Insolação
Instalações sanitárias
Revestimentos/ impermeabilizações
Estrutura e materiais construtivos

Segurança física e estrutural

Risco de injúrias físicas
Risco de incêndios

Fonte: Elaboração própria.

2.2. Critérios para análise de precariedades habitacionais em favelas
2.2.1. Adensamento
“A densidade é um dos mais importantes indicadores de parâmetros de desenho urbano a ser utilizado no processo de planejamento e gestão dos assentamentos
humanos” (ACIOLY; DAVIDSON, 1998, p. 16). Sendo a terra urbana um recurso limitado, sua eficiente utilização torna-se uma questão crucial para o desenvolvimento
e expansão das cidades.
A questão da densidade urbana teve interpretações diversas ao longo dos séculos. O modelo de “cidade densa” foi rejeitado no século XX devido às condições
de insalubridade vivenciadas pelas cidades industriais do século anterior, abrindo
espaço para as cidades jardim e as New Towns, menos densas e mais verdes. Recentemente, alguns estudiosos voltaram a defender áreas urbanas mais densas através
do conceito de cidade compacta, modelo que diminuiria o número de deslocamentos
para atender às necessidades cotidianas, reduzindo consequentemente gastos energéticos com transporte e melhorando a qualidade ambiental.
Jane Jacobs, em sua emblemática obra “Morte e Vida de Grandes Cidades”, faz
algumas considerações sobre o tema da densidade, mostrando que não há um consenso sobre índices ideais:
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Quais são as densidades apropriadas a áreas residenciais em cidades? A
resposta para isso é algo como a resposta que Abraham Lincoln deu à
questão. ‘Qual deve ser o comprimento das pernas de um homem? Longas o suficiente para alcançarem o chão, disse Lincoln’. Assim é, densidades apropriadas a áreas residenciais em cidades são uma questão de
performance. Elas não podem estar baseadas em abstrações sobre as
quantidades de solo urbano que idealisticamente devem ser alocadas
para tal-e-tal número de pessoas (vivendo em alguma sociedade dócil e
imaginária). Densidades são muito baixas, ou muito altas, quando frustram a diversidade da cidade ao invés de estimulá-la. Nós temos que
olhar para densidades muito da mesma maneira como olhamos para calorias e vitaminas. Quantidades certas são quantidades certas por causa
de como se comportam. E o que é correto difere em instâncias específicas (JACOBS, 2011).

Embora não haja consenso sobre densidades ideais para áreas habitacionais,
quando levamos o tema da densidade para as favelas, devemos considerar que estamos lidando com um cenário de densidades críticas. Tendo em vista o alto custo do
solo urbano, a ocupação destas áreas resultou em configurações marcadas por lotes
e sistemas viários reduzidos, e consequentemente, com alta densidade habitacional.
Assim, a questão da densidade vai além da discussão de índices ideais, passando ao
questionamento de até que ponto é possível permitir o adensamento dos assentamentos sem comprometer a saúde e qualidade de vida dos habitantes.
Estudo realizado pela Fundação SEADE sobre as favelas paulistanas, em 2008,
aponta que a densidade média nestes locais é de 513 hab/ha, enquanto a média da
cidade é de 70 hab/ha (SAMORA, 2009, p.128).
Nas favelas, apesar da visão da densidade como agente gerador de interações
sociais, a configuração urbana e carência de áreas livres levam a problemas de salubridade, privacidade, segurança, acesso de serviços básicos (coleta de lixo e correio) e
emergenciais (ambulâncias e bombeiros). Além disso, a contiguidade das edificações
pode contribuir para o alastramento de fogo, em caso de incêndios, e a circulação
ineficaz do ar pode auxiliar na propagação de doenças contagiosas.
É comum encontrar, nestes assentamentos, lotes divididos em mais de um
domicílio ou situações de coabitação familiar15. Ou seja, além de apresentarem dimensões menores do que as da cidade formal, os lotes abrigam, muitas vezes, maior
número de habitantes. A subdivisão dos lotes em diversos domicílios também está
intimamente relacionada ao mercado imobiliário informal, tendo em vista que a

15. Famílias conviventes secundárias ou que habitam cômodos alugados, cedidos ou próprios.
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construção de unidades e cômodos de aluguel constituem-se como uma importante
fonte de renda nas favelas.
Observa-se, ainda, que o adensamento das áreas de favela está em constante progressão. Comparação realizada por Samora (2009, p.128) mostra que a área
ocupada por favelas na cidade de São Paulo, em 2003, levantada pelo Centro de
Estudos da Metrópole, é praticamente a mesma constatada pela Fundação SEADE
entre 2007 e 2008, no entanto, o número de habitantes é consideravelmente maior.
Acredita-se que as ações de urbanização tenham influenciado este adensamento,
uma vez que possibilitaram melhores condições de vida nas áreas de favela. Os
instrumentos de regularização fundiária também podem ter contribuído para este
cenário, na medida em que garantem a posse da terra, proporcionando segurança
aos moradores quanto aos investimentos realizados em suas unidades habitacionais.
Devido às dimensões restritas dos lotes, o adensamento nas favelas tem ocorrido principalmente através da verticalização. Apesar de dados da Leitura Territorial do Censo de 2010 apontarem (considerando as favelas do país como um todo)
que a maioria dos domicílios favelados, 64,57%, são térreos; na região metropolitana
de São Paulo, 62,29% dos domicílios apresentam mais de um pavimento, porcentagem que sobe para 69,52% no município central (PASTERNAK; D´OTTAVIANO,
2010, p.89). A verticalização, associada à ocupação total dos terrenos, resulta em
unidades com cômodos sem aberturas para iluminação e ventilação. A localização
em vias estreitas e a ausência de recuos dificulta, por sua vez, o acesso solar às moradias, gerando situações de insalubridade.
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Figura 2.1. A verticalização dos lotes em áreas de favela, de forma
individualizada, chega a atingir o mesmo número de pavimentos da moradia
coletiva verticalizada. Conjunto MCMV Mazzaferro II e núcleo habitacional
“Rei do Gado” em Diadema. Fonte: Foto da autora. (2016).

Além dos problemas de salubridade, a verticalização coloca em pauta a estabilidade das construções, levantando dúvidas sobre a capacidade de suporte das estruturas destas moradias, principalmente das fundações (NAKAMURA, 2014, p.82).
Apesar do acesso solar estar vinculado à salubridade das moradias desde o
século XIX, as intervenções de urbanização de favelas não têm considerado este
critério no desenvolvimento dos projetos (SAMORA, 2009, p. 124).
Vosgueritchian e Samora (2006) realizaram pesquisa em uma das glebas da favela Heliópolis com o objetivo de avaliar a pertinência dos diagnósticos de insolação
como instrumento para o desenvolvimento de projetos de urbanização. Para isso,
efetuou-se um estudo de insolação em cada moradia, considerando o recebimento
de luz solar por no mínimo uma hora durante o inverno. Os resultados da pesquisa
indicaram que, em média, 35% das unidades habitacionais não recebiam luz solar
na proporção mínima indicada como parâmetro. Caso este estudo fosse considerado
como critério para o desadensamento da área, teríamos uma redução da densidade
de 1.207,05 hab/ha para 772,50 hab/ha.
Além da questão da insalubridade, o adensamento pode estar relacionado à
ocorrência de incêndios e acidentes domésticos em áreas de favela. Apesar da maior
parte das habitações destas áreas serem edificadas, atualmente, em alvenaria, a ausência de afastamento entre as unidades facilita a propagação do fogo por radiação
de calor, convecção de gases quentes e transmissão da chama, aumentando os riscos
em caso de incêndios. O congestionamento domiciliar, que dificulta o exercício de
atividades básicas no interior da moradia sem que um ocupante incomode ou seja
incomodado pelos demais, também pode levar a injúrias e neuroses.
Ressalta-se, por fim que, assim como não há consenso sobre densidades ideais
para áreas habitacionais, também não há sobre áreas mínimas ideais para moradias. Os programas de provisão habitacional destinados à população de baixa renda
são frequentemente criticados pelos tamanhos reduzidos de suas unidades. Rolnik
(2015, p.126), cita alguns exemplos ao falar sobre as habitações de baixo padrão produzidas pelos programas de subsídio para viabilizar a produção massiva de casas
pelo mercado. No Chile, a moradia estatal básica apresentava de 33 a 34m² em 1990,
área que aumentou, ao longo da mesma década, chegando a uma média de 9,3m²/
habitante. Já na África do Sul, o espaço médio inicial das moradias era de 25m², com
unidades sem divisões internas. No Brasil, o programa MCMV, prevê 41m² como
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área mínima da unidade, na tipologia “apartamento” (BRASIL, 2016). Os códigos
de obra municipais também fornecem alguns parâmetros para áreas mínimas de
cômodos e afastamentos, no entanto, não é possível chegar a uma área ideal única.
Na execução do Censo, devido às dificuldades em realizar medições no local durante
o levantamento de dados do PNAD - o que poderia fornecer informações sobre área/
habitante - o IBGE considera densidade excessiva, quando o domicílio16 apresenta
um número médio de moradores superior a três por dormitório.
Para os estudos de caso, serão adotados alguns critérios que nos permitem
tecer avaliações sobre o adensamento das áreas analisadas, conforme tabela abaixo.
Tabela 2.7 – Detalhamento dos critérios para avaliação de adensamento
Critérios

Parâmetros de Análise

Área dos lotes e domicílios

Áreas calculadas com base em levantamento planialtimétrico e
levantamento físico das unidades habitacionais.

Número de domicílios por lote

Número de domicílios ocupando o mesmo lote.

Número de pavimentos

Densidade domiciliar

Nº de pavimentos

Número de pavimentos cobertos da
edificação, total ou parcialmente.

Subsolo ou soleira
negativa

Unidades que apresentam ambientes de
longa permanência em pavimento(s) abaixo
do nível da via de acesso, podendo ser
subsolos, porões e soleiras negativas com
mais de 0,40m.

Perspectiva de
ampliação

Sim/Não: Perspectiva de ampliação da
unidade, obtida através de questionamento
aos moradores.

Relação entre a área total da edificação e o número de moradores.
Foram consideradas excessivamente adensadas unidades com
menos de 10m²/habitante*.

* Em função dos critérios utilizados durante os levantamentos, que não adotaram o padrão de densidade excessiva
do IBGE (mais de 3 hab/dormitório), e considerando que os mesmos levantamentos englobavam informações
referentes às áreas das moradias e o número de habitantes, adotou-se como adensamento excessivo 10m²/
habitante, considerando que a área mínima recomendada pelo principal programa de provisão habitacional no
país (MCMV), é de cerca de 40m² e o número médio de moradores nas unidades em favelas é de 3,33, sendo
arredondado para 4 indivíduos.
Fonte: Elaboração Própria.

16. Foi utilizado o conceito de domicílio do IBGE: “Domicílio é o local estruturalmente separado e independente
que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal.” [...]
“A separação fica caracterizada quando o local de habitação for limitado por paredes, muros ou cercas e
coberto por um teto, permitindo a uma ou mais pessoas, que nele habitam, isolar-se das demais, com a finalidade de dormir, preparar e/ ou consumir seus alimentos e proteger-se do meio ambiente, arcando, total ou
parcialmente, com suas despesas de alimentação ou moradia. A independência fica caracterizada quando o
local de habitação tem acesso direto, permitindo a seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar
por locais de moradia de outras pessoas.” (IBGE: 2013, p.18-19)
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2.2.2. Salubridade
As condições inadequadas de salubridade relacionadas, principalmente, a deficiências de insolação e ventilação correspondem, talvez, ao principal problema das
moradias em favelas. Como discorremos anteriormente, grande parte desta condição está associada ao adensamento das construções e assentamentos. Soma-se a este
fator a inexistência ou precariedade dos revestimentos e elementos construtivos, as
quais contribuem para que a unidade não atenda a seus objetivos de proteção contra
as adversidades do meio externo ou ofereça condições mínimas de higiene para os
asseios pessoais e preparação de alimentos.
Nas áreas de favela, onde muitas vezes são presentes situações críticas de saneamento básico, pode parecer preciosismo tratar de temas como ventilação e orientação solar das moradias, tão preconizados pela disciplina de conforto ambiental.
No entanto, estes fatores são fundamentais para a renovação do ar e controle do
clima interior das unidades habitacionais.
Conforme a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS, 1999) a ventilação
tem importante papel no controle de bactérias e fungos, principalmente no que se
relaciona ao controle da umidade. Pode-se considerar que a alta umidade é o principal fator que promove o crescimento microbiano nas moradias, deteriorando os
materiais de construção e liberando aerossóis, pequenas partículas líquidas ou sólidas em suspensão no ar. Aerossóis de origem biológica consistem principalmente
em partículas de fezes de insetos, roedores, secreções, fragmentos e outros produtos
derivados de animais e plantas, incluindo potenciais parasitas. Em contraposição, a
baixa umidade favorece a liberação de esporas de fungos.
A ventilação também se relaciona à difusão e controle de agentes alérgenos no
interior das moradias. Dentre estes agentes, o mais comum é o ácaro (OPAS, 1999). Estima-se que os ácaros sejam responsáveis por 65% a 90% dos casos de asma em crianças.
Os códigos de edificações e sanitários estabelecem “cubicações de ar” mínimas
para os ambientes construídos. Segundo Taschner (1982, p. 138), estudos apontam que o
montante de 25m³ a 30m³ por pessoa, com renovação a cada hora parece ser uma norma
adequada. Esclarecendo a questão, a autora ressalta que em cômodos com janela em uma
única face, o ar se renova 0,7 vezes por hora, enquanto que, quando há janelas em lados
opostos, a renovação sobre para 1 a 1,5 vezes por hora.
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A insolação, assim como a ventilação, está fortemente ligada à saúde, apresentando importante efeito bactericida e representando uma sensação de contato direto com
o mundo exterior, que tem implicações psicológicas importantes para os moradores. As
normas de exposição à luz solar variam conforme as localidades. No Brasil, o antigo código de obras do município de São Paulo (Lei municipal 8.266/75), por exemplo, indicava,
como mínimo aceitável, uma hora de insolação direta no dia mais curto do ano (solstício
de inverno) considerando-se o plano horizontal interno, situado a um metro, no máximo,
acima do nível do piso do compartimento mais baixo da edificação. O código de obras
atual (Lei municipal 11.228/92), no entanto, indica apenas os tamanhos mínimos das
janelas e as dimensões dos espaços para onde estão voltadas, com o objetivo de garantir-se
uma iluminação solar razoável. Destaca-se ainda, que os parâmetros de insolação e aeração podem ser aceitos de forma diversa nas áreas urbanas de especial interesse social que
são objeto de revitalização, reurbanização ou intervenção; o que mostra a possibilidade
de adoção de critérios diferenciados para as áreas de favela alvo de urbanização.
Considerando que as moradias em favelas são, na grande maioria, inacabadas,
é comum observar problemas de infiltração e umidade provenientes de lajes sem impermeabilização, coberturas inadequadas, alvenarias não revestidas ou até mesmo do
solo. A umidade proveniente do solo relaciona-se a impermeabilizações inadequadas
de fundações e arrimos. Deve-se considerar que a dificuldade de acesso ao solo urbano
faz com que muitas favelas estejam localizadas em terrenos íngremes. Neste caso, a
necessidade de maior aproveitamento da terra, combinada com a escassez de recursos
para soluções construtivas efetivas, leva à disposição das unidades em desníveis, com
cômodos diretamente ao lado do solo - sem as devidas impermeabilizações - agravando os problemas de umidade. Da mesma forma, muitas favelas ocupam fundos de vale
ou entornos de nascentes, áreas mais sujeitas à influência de umidade do terreno.
Outro fator relevante na questão de salubridade são as condições das instalações sanitárias. Diferente do que se observa em favelas de outras regiões do mundo,
principalmente na Ásia e na África, onde grande parte das unidades não apresenta
instalações sanitárias17 e este se constitui como um dos principais pontos a serem

17. Davis (2006, p. 143-144) relata dados numéricos que apontam a gravidade deste quadro. Estudos realizados
em 1998 em favelas de Nairóbi, identificaram dez latrinas tipo fossa para 40 mil pessoas (favela de Laini
Saba) ou dois banheiros públicos para 28 mil pessoas (favela Mathare 4A). Outro estudo realizado em 22
favelas indianas apontou 9 delas sem nenhuma instalação sanitária enquanto que em outras 10 havia 19
latrinas para 102 mil pessoas.
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considerados nas políticas de urbanização, nas favelas brasileiras, a maioria das moradias possui banheiros próprios, dentro das unidades. No entanto, as condições
destes banheiros nem sempre são adequadas. Aqui, mais uma vez, a deficiência nos
revestimentos, combinada com o fator umidade, pode levar à difusão de microrganismos e, consequentemente, a enfermidades.
Tendo em vista as questões abordadas referentes à ventilação e revestimentos e, ainda, a possibilidade de se identificar estas características através de análise
visual das unidades, foram propostos os seguintes critérios para a avaliação de salubridade:
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Tabela 2.8 - Detalhamento dos critérios para avaliação de salubridade
Critérios

Parâmetros de análise
• ADEQUADA: Unidades que apresentam todos os ambientes de permanência
prolongada com abertura ( janela) para o exterior, poços de ventilação
(independente da área), corredores descobertos ou ambientes cobertos com
amplas aberturas verticais (garagens e sacadas). Ver imagens 2.2 e 2.3;

VENTILAÇÃO

• PARCIALMENTE ADEQUADA: Unidades que apresentam aberturas ( janelas) em
todos os ambientes de permanência prolongada - considerando-se aberturas
para corredores ou halls cobertos - com pelo menos uma abertura vertical para o
exterior. Ver imagens 2.4 e 2.5;
• INADEQUADA: Unidades que apresentam um ou mais ambientes de permanência
prolongada sem aberturas ( janelas).

INSOLAÇÃO

• ADEQUADA: Unidades que tem acesso solar mínimo de 1 hora no dia mais curto
do ano (solstício de inverno) em, ao menos, uma das faces com aberturas, na
altura de 1m do solo.
• INADEQUADA: Unidades que não apresentam acesso solar mínimo de 1 hora
no dia mais curto do ano (solstício de inverno) em, ao menos uma das faces com
aberturas.

Instalações
Sanitárias
INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

Caixas
d´água

• ADEQUADAS: Quando a unidade apresenta pelo menos um
banheiro por domicílio com todas as peças sanitárias básicas em
condições de utilização (vaso sanitário, lavatório e chuveiro) e
revestimentos no piso e parede. Ver imagens 2.6 e 2.7;
• INADEQUADAS: Quando a unidade apresenta banheiros sem uma
ou mais peças sanitárias básicas (vaso, lavatório e chuveiro) ou
peças deterioradas, além de ausência de revestimentos de piso e
parede. Ver imagens 2.8 a 2.10.
• POSSUI/NÃO POSSUI: Presença de pelo menos um reservatório
para armazenamento de água instalado, independente da
capacidade.
• SIM: Quando todas as paredes exteriores da unidade (frente,
fundo e laterais) apresentam revestimento (no mínimo emboço).
Ver imagem 2.13;

Paredes
externas

• PARCIAL: Quando as paredes exteriores apresentam revestimento
parcial. Ver imagens 2.11 e 2.12;
• NÃO: Quando nenhuma parede exterior apresenta revestimento.
Ver imagem 2.14.

REVESTIMENTOS/
IMPERMEABILIZAÇÕES

• TELHADO: Quando a unidade apresenta infiltrações e/ou
vazamentos devido a telhamentos precários, com inclinações
inadequadas ou ausência de rufos. Ver imagens 2.15 e 2.16;
Infiltrações
e umidade

• LAJE: Quando a unidade apresenta infiltrações e/ou vazamentos
provenientes de lajes não impermeabilizadas ou protegidas. Ver
imagens 2.17 e 2.18;
• SOLO: Quando a unidade apresenta umidade proveniente do solo,
por ação de capilaridade.Ver imagens 2.19 e 2.20.

Nota: 1. Avaliações realizadas por lote.
2. Serão consideradas para as avaliações de salubridade apenas as unidades em alvenaria.
Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 2.2. Ventilação adequada realizada por corredor
lateral. Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.3. Ventilação adequada realizada por poço no
interior do lote. Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.5. Ventilação parcialmente adequada realizada
por corredor lateral coberto com abertura vertical frontal.
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.4. Ventilação parcialmente adequada realizada
por corredor lateral coberto com abertura vertical frontal.
Fonte: PMD/SHDU.
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Figura 2.6. Instalações sanitárias adequadas
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.7. Instalações sanitárias adequadas
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.8. - Instalações sanitárias inadequadas
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.9. Instalações sanitárias inadequadas
Fonte: PMD/SHDU.
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Figura 2.10. Lavatório precário denotando
instalações sanitárias inadequadas
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.11. Unidade com
revestimento externo parcial
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.12. Unidade com revestimento externo parcial
Fonte: PMD/SHDU.
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Figura 2.13. Unidade com
revestimento externo
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.14. Unidade sem
revestimento externo
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.15. Telhamento precário
Fonte: PMD/SHDU.

90

Figura 2.16. Infiltração proveniente de telhado
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.17. Infiltração
proveniente de laje
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.18. Laje sem impermeabilização
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.19. Infiltração por
capilaridade do solo
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.20. Infiltração por capilaridade do solo
Fonte: PMD/SHDU.
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Ressalta-se que os parâmetros utilizados para o item ventilação não consideram as dimensões das aberturas e sua relação com o tamanho do ambiente, ou as
áreas mínimas dos poços de ventilação e corredores, conforme solicitam os códigos
de obras. Isto se deve a dificuldade de levantamentos destas dimensões, em face do
universo a ser analisado e à necessidade de flexibilização de alguns parâmetros para
as áreas de favelas, considerando que os Código de Obras têm como referência os
lotes da cidade formal, com áreas e recuos maiores.
Para a análise de insolação propõe-se um estudo com base na pesquisa de Vosgueritchian e Samora (2006) em uma das glebas da favela Heliópolis. As autoras, com o
objetivo de avaliar a pertinência dos diagnósticos de insolação como instrumento para
o desenvolvimento de projetos de urbanização, efetuaram uma análise de insolação em
cada moradia - com base no método geométrico - considerando o recebimento de luz solar
por no mínimo uma hora durante o inverno, em pelo menos uma das fachadas com janelas, a 1,5m do solo. Estamos utilizando os mesmos parâmetros de avaliação, no entanto,
ao invés do método geométrico, adotaremos um modelo tridimensional no qual será
simulada a insolação hora a hora em cada uma das áreas de estudo.
Identificamos, também, a necessidade de levantar a existência de caixas d´água
nas moradias. A presença do reservatório oferece alguma autonomia aos moradores, face
às inconstâncias no abastecimento de água. A falta de água potável, ainda que episódica,
dificulta a higiene da família, podendo contribuir para a proliferação de doenças. Novamente, não se considerou se a capacidade de reservação das unidades que possuem
o equipamento está de acordo com as normas da ABNT, nem tampouco a situação de
limpeza das mesmas. A questão da limpeza é bastante relevante para a avaliação de salubridade, entretanto, entendemos que está mais relacionada à educação ambiental do que
à requalificação habitacional em si, portanto não foi abordada na pesquisa.

2.2.3. Segurança
Devido às características construtivas de suas unidades habitacionais, as favelas são potencialmente sujeitas a situações de risco de injúrias físicas18 e incêndios.

18. Adotou-se o termo “injúrias” em conformidade com o trabalho de Samora (2009). Conforme a autora,” ‘acidente’ é inadequado para descrever estas injúrias, posto que seu uso pressupõe causa impossível de ser
detectada e evitada previamente. Nestes casos, assim como no caso das mortes no trânsito, o termo empregado atualmente em voga é o de ‘injúria externa’”.
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Os problemas iniciam-se nas estruturas. Em função do processo de autoconstrução, muitas unidades apresentam estruturas subdimensionadas, executadas com
dosagens inadequadas ou materiais fora do prazo de validade, resultando em patologias que podem comprometer sua estabilidade, colocando em risco a vida de seus
habitantes. Além disso, as irregularidades estruturais facilitam problemas de infiltração, com consequências para a salubridade das moradias.
A ausência de assessoria técnica, aliada a escassez de espaço e recursos, também se reflete em distribuições internas inadequadas e na ausência de elementos de
proteção. De acordo com Samora (2009, p.136):
Um ambiente urbano em que as edificações estão à margem das normas
edilícias e das condições de ergonomia e segurança (com escadas muito
íngremes, degraus de alturas variadas, ausência de guarda-corpos, corrimãos e peitoris, entre outros) associado ao congestionamento interno
de ambientes exíguos e à presença de crianças torna-se mais propício
a ocorrências como quedas e outras injúrias relacionadas ao ambiente
construído.

O uso de lajes sem proteção de guarda-corpos para atividades domésticas ou
para o lazer de crianças, muito comum nas favelas, pode levar a quedas que se configuram como uma das principais causas de traumatismos da coluna vertebral. Uma
pesquisa realizada com 100 indivíduos em um hospital da zona sul de São Paulo
identificou que as quedas de laje são responsáveis por 23% dos casos de traumatismo
da coluna vertebral, precedida apenas por quedas gerais (40%) e acidentes automobilísticos (25%). Quando cruzados os dados de causa e idade, as quedas de laje passam
a ser a principal causa de traumatismos em jovens de 0 a 20 anos (35%) (CAMPOS
et al.,2008, p.89).
Os riscos de incêndio estão relacionados à falta de afastamento entre as edificações e, portanto, à densidade de ocupação; mas, conforme Bruno (2012), algumas
características das moradias de favela podem aumentar este risco. Unidades em madeira, por exemplo, apresentam alta carga de incêndio e capacidade combustível.
Mesmo a falta de compartimentações internas e a ausência de revestimentos em
alvenarias (material de baixa inércia térmica) podem contribuir com a propagação
do fogo, favorecendo os processos de transmissão de energia por condução, convecção e radiação. A situação é agravada pela configuração dos assentamentos, que pode
dificultar o acesso de veículos de combate a incêndio.
Ainda de acordo com Bruno (2010, p.123), as instalações elétricas inadequadas
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foram a principal causa de eventos de incêndio nas favelas paulistanas entre 2001 e
2003 (40,91% do total), o que demostra a relevância desta situação para a construção
de um programa de melhorias habitacionais. Destaca-se também o armazenamento
inadequado de botijões de gás no interior das moradias, podendo iniciar incêndios
em situações de vazamento.
Para a avaliação do quesito segurança, serão abordados os parâmetros relacionados a seguir.
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Tabela 2.9 - Detalhamento dos critérios para avaliação de segurança
Critérios

Parâmetros de análise

Estrutura e
vedação

ESTRUTURA
E MATERIAIS
CONSTRUTIVOS

• MADEIRA E/OU MATERIAIS IMPROVISADOS: Unidades com
estrutura e vedação em madeira e/ou materiais improvisados
(barracos);
• CONCRETO/ALVENARIA: Unidades com estrutura em
concreto armado e vedação em alvenaria;

• ADEQUADA: Unidades com estrutura em concreto armado
e vedação em alvenaria que não apresentaram problemas
estruturais passíveis de análise visual;
Estabilidade

Esquadrias

• INADEQUADA: Unidades com estrutura em concreto armado e
vedação em alvenaria que apresentaram problemas estruturais
passíveis de análise visual (trincas, abaulamentos, retirada de
elementos estruturais como vigas e pilares);

• ADEQUADAS: Unidades que apresentaram todos os vãos
voltados ao exterior com portas, portões e janelas em boas
condições de utilização;
• INADEQUADAS: Unidades que apresentaram vãos para
o exterior sem portas, portões ou janelas, ou com estes
elementos deteriorados. Ver imagens 2.21 e 2.22.

• ADEQUADAS: Quando a unidade apresentou escadas com
materiais duráveis, sem problemas de estabilidade visíveis e
largura e desenvolvimento (relação entre dimensões de piso e
espelho) minimamente adequados ao uso;

Escadas
RISCO DE
INJÚRIAS FÍSICAS

• SOBRE O SISTEMA VIÁRIO: Quando a unidade apresentou
escadas construídas sobre o sistema viário (ruas vielas e
calçadas), independente da condição de estabilidade e uso.
Ver imagens 2.25 e 2.26.

Guarda-corpos

REVESTIMENTOS/
IMPERMEABILIZAÇÕES

• INADEQUADAS: Quando a unidade apresentou escadas com
caráter provisório, materiais não duráveis, ausência de fixação
na estrutura da edificação, problemas de estabilidade visíveis,
largura e desenvolvimento inadequados. Ver imagens 2.23 e
2.24;

Instalações
elétricas

• EXISTENTES/INEXISTENTES: Avaliação da existência de
guarda corpo em todas as escadas abertas, sacadas, varandas
e lajes circuláveis. Ver imagens 2.27 a 2.29.

• ADEQUADAS: Quando unidade apresentou todas as
instalações elétricas embutidas, em canaletas ou conduítes,
em condições de funcionamento;
• INADEQUADAS: Quando a unidade apresentou instalações
elétricas improvisadas, fios expostos, emendas mal
executadas.Ver imagens 2.30 a 2.33.

Nota: 1. Avaliações realizadas por lote.
2. No Item “Instalações Elétricas, foram desconsiderados fios de antena.
Fonte: Elaboração Própria
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Figura 2.21.
Janela inadequada
Fonte: PMD/SHDU
Figura 2.22. Porta inadequada
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.23.
Escada inadequada
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.24.
Escada inadequada
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.25. Escada
sobre o viário
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.26. Escada
sobre o viário
Fonte: PMD/SHDU.
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Figura 2.27. Escada sem guarda-corpo
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.28.
Escada sem guarda-corpo
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.29. Laje transitável sem guarda-corpo
Fonte: PMD/SHDU.
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Figura 2.30. Instalações
elétricas inadequadas
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.31. Instalações
elétricas inadequadas
Fonte: PMD/SHDU.

Figura 2.32. Instalações elétricas inadequadas
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 2.33. Instalações elétricas inadequadas
Fonte: PMD/SHDU.
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Mais uma vez, lembramos que, diante das mesmas dificuldades mencionadas
para o quesito “ventilação”, na avaliação das escadas não se verificou o dimensionamento de acordo com as normas técnicas pertinentes. A análise foi visual, considerando o conforto mínimo no uso do elemento.
Criou-se uma categoria específica para as escadas que se sobrepõem ao sistema viário. Esta situação, além de prejudicar o uso do espaço público, corresponde a
um cenário de risco na medida em que os elementos se aproximam da rede elétrica
ou podem ser atingidos por veículos.
Consideramos necessário avaliar a condição das portas e janelas, uma vez
que a ausência ou precariedade dos elementos pode levar a quedas e outras injúrias,
além de influenciar na questão de salubridade por expor a moradia às intempéries e
zoonoses. A condição das esquadrias também é fator importante na segurança contra acesso indevido e furtos às moradias.
Quanto às instalações elétricas, supõe-se que muitas unidades devem apresentar problemas relacionados ao subdimensionamento da fiação e disjuntores, no
entanto, considerando as dificuldades em se avaliar estas situações, focou-se em patologias visíveis.
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3

PRECARIEDADES
HABITACIONAIS EM FAVELAS
URBANIZADAS: ESTUDOS DE
CASO

Figura 3. Núcleo habitacional
Piratininga - Diadema
Foto da autora

O presente capítulo tem por objetivo, a partir de estudos de caso, traçar um
perfil das condições das moradias em favelas, identificando os principais problemas
de habitabilidade a serem considerados em ações de melhorias habitacionais. Embora estes problemas sejam amplamente conhecidos pelos técnicos que atuam em
favelas, julga-se necessário um aprofundamento quantitativo da questão, que possa
subsidiar o aprimoramento das políticas de melhoria habitacional.
Foram escolhidas três áreas no município de Diadema, os núcleos habitacionais Nações, Gazuza e Novo Habitat. A escolha de áreas neste município deve-se a
seu pioneirismo nas políticas de urbanização de favelas e experiências de melhoria
habitacional. A existência de um programa voltado à requalificação de moradias em
favelas, que vem apresentando continuidade ao longo dos anos, também permite
a obtenção de informações específicas sobre as condições de moradia de algumas
áreas, fornecendo dados de grande valia para esta pesquisa. Além disso, por ser um
município com alta densidade populacional, 12.536,99 hab/km² (IBGE,2010), entende-se que as áreas selecionadas irão refletir situações de precariedade críticas.
Considerando as semelhanças entre as moradias em favelas, sobretudo nas regiões
metropolitanas - resguardando-se, obviamente, as diferenças regionais - entende-se
que a presente análise pode atender à proposta de identificar os problemas construtivos mais comuns que ocorrem nas moradias em favelas.
Ressalta-se, mais uma vez, que as três áreas fazem parte de um grupo específico de favelas que foram urbanizadas por iniciativa do poder público municipal,
com recursos escassos, em obras que ocorreram ao longo dos anos de forma descontínua. Estas urbanizações não consideravam os componentes assistência técnica e melhorias habitacionais. Priorizava-se a implantação de infraestrutura, com
a manutenção do maior número possível de famílias no local, ainda que em áreas
ambientalmente impróprias. Conforme Denaldi (2003, p.95-97), este tipo de urbanização - apesar de ter trazido melhorias às condições de vida dos habitantes - também consolidou situações inadequadas de moradia, como núcleos sem áreas de lazer
ou equipamentos comunitários, unidades em beira de córrego ou terrenos de alta
declividade, ausência de regularização urbanística e fundiária concluída, baixa qualidade de urbanização e das moradias. A situação é distinta a dos projetos de urbanização integrada, realizados a partir do final da década de 90, nos quais é prevista a
integração das ações de urbanização com fatores ambientais e sociais, considerando
remoções e reassentamentos, quando necessário.
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É importante esclarecer, também, que duas das áreas selecionadas - Nações e
Novo Habitat - foram objeto de reparcelamento durante o processo de urbanização,
enquanto o Gazuza é resultado de uma ocupação organizada. Desta forma, os três
assentamentos apresentam traçado regular.
A seleção das três áreas citadas levou em conta, além da disponibilidade de
informações, seu tempo de ocupação. Buscou-se trabalhar com áreas que apresentassem algum intervalo de tempo entre as ocupações, permitindo a comparação de
diferenças de adensamento e padrões de acabamento entre elas. Assim, foram selecionados os Núcleos Nações, ocupado no início dos anos de 1980; o Gazuza, cuja
ocupação iniciou-se em 1989 e o Novo Habitat, de 1997.
Os dados dos Núcleos Habitacionais Nações e Gazuza foram obtidos com base
em levantamentos disponibilizados pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU) do município de Diadema realizados entre outubro de 2013 e
janeiro de 2015. As duas áreas fazem parte de um contrato da segunda etapa do
PAC - atualmente em fase de projeto - que prevê, dentre outras intervenções, a melhoria de moradias consolidadas. Os levantamentos têm por objetivo quantificar os
serviços necessários para as obras de melhoria habitacional e são compostos por
questionário com as informações básicas das unidades, croquis das edificações com
identificação de precariedades habitacionais e relatório fotográfico, além da proposta de melhoria e seu respectivo orçamento. Como identificou-se a necessidade de
comparação destas áreas com outra de ocupação mais recente, optou-se pelo Núcleo
Novo Habitat. O assentamento está incluído em um contrato do município com o
governo federal, utilizando recursos do FNHIS, que se encontra em andamento.
Embora as intervenções previstas para a área não incluam melhoria habitacional,
foram fornecidos, pela SHDU, documentos sobre o histórico do local e levantamento
topográfico, que serviram de base para uma pesquisa de campo, realizada de acordo com os critérios utilizados no levantamento disponibilizado pela SHDU para os
núcleos Nações e Gazuza. A pesquisa de campo no Novo Habitat foi efetuada pela
autora em julho de 2015.
A análise dos dados baseou-se nos parâmetros descritos no capítulo anterior.
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Nações
Novo Habitat
Gazuza

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
DIADEMA
Figura 3.1. Localização das áreas de estudo no município de Diadema Fonte: Elaborado pela autora (2017).

3.1. Descrição das áreas de estudo
3.1.1.

Núcleo habitacional Nações

O núcleo habitacional Nações localiza-se na região norte do município de
Diadema, bairro do Taboão, constituindo uma faixa ao longo de fundo de vale com
córrego tamponado. Corresponde a uma ocupação sobre áreas públicas e privadas,
realizada no início dos anos 80, por famílias que não tinham acesso ao mercado formal de moradia. A área passou pelo processo de urbanização entre os anos de 1984 e
1994, com a implantação de saneamento básico, drenagem e pavimentação, através
de mutirão. Parte do assentamento, correspondente à área pública, obteve o título
de Concessão de Direito Real de Uso em 1985 (DIADEMA, 2014, p.10).
O núcleo, por sua configuração linear, é atendido por diversas ruas do viário
oficial do Jardim das Nações. O sistema viário interno constitui-se de passagens de
aproximadamente três metros de largura, implantadas pelo processo de urbanização, que reordenou as moradias então existentes, juntamente com a implantação de
infraestrutura (Ibidem, p.10).
Denaldi (2003, p.97), ao analisar os resultados das intervenções de urbanização de favelas em Diadema, cita o parcelamento do Núcleo Nações como uma expe-
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Figura 3.3. Travessa do N.H. Nações
Fonte: PMD/SHDU (2014).
Figura 3.2. Praça central do N.H. Nações
Fonte: PMD/SHDU (2012).

Figura 3.4. Foto aérea – Núcleo Habitacional Nações
Fonte: Google Maps (2015).
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riência negativa, resultante da falta de preparo técnico das equipes que lidaram com
as primeiras experiências de urbanização. O parcelamento não considerou as linhas
morfológicas do terreno, “colocando lotes em linhas de drenagem e represando as
águas de chuva dentro do núcleo, o que provoca, em períodos de chuva, a inundação
de lotes e moradias” (DENALDI, 2003, p.97).
Atualmente, após a complementação da rede de drenagem das áreas vizinhas,
o núcleo não sofre com problemas de inundação, embora ainda sejam relatados alguns problemas pontuais relacionados à drenagem. A área faz parte de contrato do
PAC-2 que prevê a recuperação da infraestrutura local, além da melhoria das moradias. Para este estudo foi considerado apenas um trecho do assentamento, denominado Nações 1 e Nações/Inglaterra, com 205 famílias, onde foi possível levantar os
dados necessários para a análise.

3.1.2.

Núcleo habitacional Gazuza

Situado no bairro Casa Grande, região leste do município de Diadema, o núcleo habitacional Gazuza é resultado de uma ocupação que teve início em 1989, com
cerca de 300 famílias pertencentes a um dos movimentos de moradia do município
(DIADEMA, 2014, p.16).
As famílias ocuparam uma gleba de propriedade municipal com 155.000 m²
conhecida como “Buraco do Gazuza”, corruptela de “Garzouze”, sobrenome do antigo proprietário do terreno. Esta área havia sido desapropriada pela Prefeitura e
estava destinada a construção de um conjunto habitacional em parceria com a Associação de Construção Comunitária de Diadema (ACCD). Na ocasião, a municipalidade solicitou ao poder judiciário a reintegração de posse do terreno. Após um
conturbado processo de negociação, as partes acordaram pela suspensão da ação de
reintegração, mediante desocupação da área. Posteriormente, destinou-se uma parte desta à construção de um empreendimento habitacional, em parceria com ACCD;
e outra, aos ocupantes cadastrados e que se enquadravam na população de interesse social definida pela política municipal de habitação. Parte desta área viria mais
tarde a se consolidar com o nome de Núcleo Habitacional Gazuza. O assentamento
obteve títulos de Concessão de Direito Real de Uso em 1992 (Ibidem, p.16-17).
O terreno caracteriza-se pela topografia acidentada com até 40 metros de desnível. Na grota existente no interior do núcleo existe um curso d’água totalmen-
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te tamponado por canalização executada há aproximadamente 20 anos. Há ainda,
neste trecho, uma nascente, onde os moradores construíram uma bica, cujo entorno
encontra-se totalmente ocupado. Apesar da área ser servida por redes de abastecimento de água, a bica ainda é utilizada como fonte de água potável (Ibidem, p.16-17).
O viário do núcleo se estrutura a partir de duas ruas internas, a do Projeto e
a da Ocupação, que percorrem todo o assentamento. A partir dessas ruas nascem
vias de pedestres, em sua maioria constituídas por escadarias, que dão acesso às
moradias. Os bairros do entorno imediato caracterizam-se pelo uso residencial e
industrial.
Assim como o núcleo Nações, a área faz parte de um contrato do PAC-2, em
fase de projeto que, além de prever melhorias de infraestrutura e melhorias habitacionais, propõe a reurbanização do trecho de fundo de vale, visando recuperar a
nascente, remover e reassentar moradias que se sobrepõem à rede de drenagem e
promover a criação de espaços livres e áreas verdes, ausentes no assentamento.

Figura 3.6. Construção do
Conjunto Habitacional Jd.
Alba pela ACCD, anos 1990
Fonte: PMD/SHDU.
Figura 3.5. Ocupação do N.H. Gazuza, 1989
Fonte: PMD/SHDU (1989).

Figura 3.7. Verticalização das construções do N.H. Gazuza, anos 1990 Fonte: SHDU/PMD.
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Figura 3.8. N.H. Gazuza, 2013
Fonte: PMD/SHDU (2013).
Figura 3.9. N.H. Gazuza, 2013
Fonte: PMD/SHDU (2013).

Figura 3.10. Foto aérea –
Núcleo Habitacional Gazuza
Fonte: Google Maps (2015).
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3.1.3.

Núcleo habitacional Novo Habitat

A ocupação do Núcleo Habitacional Novo Habitat se deu em 1997, em área
pública, na região leste do município, que abrigava anteriormente a Associação de
Compra Comunitária de Materiais de Construção de Diadema, cooperativa de material de construção criada para viabilizar a compra de materiais básicos para a população de baixa renda. Com a desativação da associação, 30 famílias provenientes
de reintegração de posse em duas áreas particulares do município receberam autorização para ocupar provisoriamente a área. Em menos de um mês ocorreram novas
ocupações, levando ao aumento do número de famílias para 247. Com a consolidação do núcleo e a reivindicação dos moradores nos fóruns participativos da cidade,
iniciaram-se, em 2004, as obras de urbanização do assentamento. No entanto, para
viabilização das intervenções, foi necessário promover o desadensamento da área,
com a remoção de parte das famílias para empreendimentos habitacionais (DIADEMA, 2013, p.4-5).
As obras de urbanização vêm ocorrendo ao longo dos anos através de contratações da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e por processo mutirão. Atualmente o núcleo conta com 119 domicílios. A urbanização ainda não se
encontra finalizada, sendo necessário concluir obras de drenagem e contenção, além
da construção de unidades habitacionais em substituição a barracos de madeira ainda existentes no local. Por este motivo, a área foi incluída em um contrato do município com o governo federal, com recursos do FNHIS (UAP), que prevê a finalização
da urbanização.
O assentamento localiza-se na região leste do município, no bairro da Vila Nogueira e desenvolve-se sobre área de topo de morro. O entorno é caracterizado por
áreas industriais e residenciais. Apesar da proximidade a importantes vias arteriais,
o acesso à área ocorre por uma única via, a rua Antônio Alves dos Santos.
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Figura 3.11. Obras de infraestrutura na Rua
Antônio Alves dos Santos, N.H. Novo Habitat
Fonte: PMD/SHDU (2004).

Figura 3.12. Substituição de barraco de
madeira por Alvenaria, N.H. Novo Habitat
Fonte: PMD/SHDU (2006).

Figura 3.13 e 3.14. – N.H. Novo Habitat Fonte: Foto da autora (2015).

Figura 3.15. Foto aérea – N. H. Novo Habitat
Fonte: Google Maps (2015).
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Tabela 3.1. Quadro comparativo das áreas de estudo
CARACTERÍSTICA

Nações

Gazuza

Novo Habitat

Período de ocupação

1980-1982

1989

1997

Período de urbanização

1984-1994

1989-1996

2003-2014

Área mista (pública
e particular) com
trechos com CDRU
(1985)

Área pública com
CDRU (1992)

Área pública não
regularizada

Área do assentamento

10.983,98 m²

84.492,90 m²

8.439,89 m²

Número de domicílios

205*

1.470*

119

Número de moradores

753*

5.483*

404*

685,54 hab/ha

648,93 hab/ha

478,68 hab/ha

Situação fundiária

Densidade demográfica

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações da SHDU/PMD: 2015 e *IBGE: 2010.

3.2. Resultados dos Estudos de Caso
Os resultados apresentados a seguir correspondem à análise dos dados levantados em campo nas três áreas. A tabela 3.2 relaciona o número de unidades levantadas em relação aos totais dos assentamentos, considerando a impossibilidade de se
realizar o levantamento completo nas áreas, em função da dificuldade em localizarem-se todos os responsáveis ou dos moradores não autorizarem o levantamento de
algumas unidades.
Ressalta-se que, nas análises, o lote é elemento considerado como unidade.

Tabela 3.2. Unidades levantadas/tabuladas
Nações

Gazuza

Novo Habitat

Unidades levantadas/
tabuladas

122

660

68

Unidades existentes

147

1027

119

Fonte: Elaboração própria.
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3.2.1.

Adensamento

A análise dos primeiros critérios indicados no grupo “adensamento” – área do
lote, número de domicílios por lote e número de pavimentos - não indicam, de forma
isolada, condições de adensamento. É possível, por exemplo, ter duas unidades em
um mesmo lote, atendendo adequadamente a condições de espaço e ventilação. No
entanto, a análise geral destes fatores nos permite traçar algumas avaliações sobre
o conjunto construído das favelas e suas consequências nos outros quesitos analisados, salubridade e segurança, motivo pelo qual os apresentamos aqui.
O primeiro critério colocado refere-se às áreas totais dos lotes. É preciso considerar, inicialmente, que os parâmetros adotados pelo município de Diadema para
políticas de urbanização de favelas recomendavam, em média, lotes de 44m². Apesar
dos assentamentos terem sido resultado de ocupações, Nações e Novo Habitat passaram por reordenamento do parcelamento durante a urbanização. No núcleo Nações,
os lotes são mais irregulares do que nas demais áreas, mas o tamanho médio fica
em torno de 46m². Já no Novo Habitat, visando manter o maior número de famílias
possível no local na urbanização, foram propostos lotes de 4.20m x 8.50m, resultando em 35,70m². O núcleo Gazuza, após negociação do terreno com o município, foi
objeto de uma ocupação organizada, na qual se estabeleceu previamente o desenho
do parcelamento, com lotes de 50m² em média. Considerando estes padrões, propusemos a análise dos tamanhos dos lotes em faixas a cada 10m², tendo como demarcação inicial 35m², área próxima ao menor lote padrão das áreas analisadas.
O resultado, que condiz, de certa forma, com os lotes médios adotados para as
áreas durante a urbanização, mostra os lotes do Nações concentrando-se na faixa de
35 à 45m² e do Gazuza entre 45 à 55m², enquanto que a quase totalidade dos lotes do
Novo Habitat encontra-se na faixa de 35 à 45m².
Para os lotes entre 55m² e 65m² - com maior frequência no Gazuza - acredita-se que, durante o processo de demarcação, construção e ampliação das unidades,
ocorreram pequenas distorções e apropriações indevidas do sistema viário, que resultam em lotes com áreas maiores que o padrão do assentamento. Quanto aos lotes
de menor e maior tamanho, identificados em pequenas porcentagens, supõem-se
serem fruto de desmembramentos e remembramentos informais ao longo dos anos,
ou também de ocupações sobre o viário e espaços livres dos assentamentos.
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Gráfico 3.1. Área do lote

Fonte: Elaboração própria.

No caso do Novo Habitat, a urbanização mais recente pode justificar a concentração de lotes na faixa correspondente ao seu tamanho original. É possível que
ainda não tenha havido tempo hábil para ampliações sobre o viário e áreas livres,
embora já se observem tendências neste sentido, sobretudo nos trechos que receberam obras de contenção nos últimos anos, criando novas passagens no perímetro do
assentamento.

Figura 3.16. Ampliação do
lote sobre passagem criada
após obras de contenção
no N.H. Novo Habitat
Fonte: Foto da autora
(2015).
Figura 3.17. Ampliação
do lote sobre passagem
lateral e calçada no
N.H. Novo Habitat
Fonte: Foto da autora
(2015).
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Apesar das experiências de urbanização proporem áreas mínimas para os lotes com base no atendimento a uma única família, na prática, quase metade dos lotes
levantados subdivide-se em mais de um domicílio. Comparando as porcentagens de
unidades por lote nas três áreas analisadas, observamos que há uma tendência de
subdivisão ao longo do tempo. O Núcleo Nações, área mais antiga, apresenta menores percentuais de lotes com uma ou duas unidades, em comparação às outras áreas.

Gráfico 3.2. Domicílios por lote

Fonte: Elaboração própria.

Em relação às áreas dos domicílios, constatou-se uma concentração na faixa de 25m² a 50m² nas três áreas, seguida pela de 50m² a 75m². O núcleo Gazuza
apresenta domicílios ligeiramente maiores, o que pode estar relacionado ao fato de
apresentar lotes também um pouco maiores.
A área média dos domicílios variou de 62,69m² no Novo Habitat à 76,77m²
no Gazuza, espaço consideravelmente maior do que o oferecido pelas unidades verticalizadas dos empreendimentos de interesse social, que possuem em torno de 45m².
Estes números refletem um dos motivos da baixa aceitação de apartamentos pelos
moradores de favelas nos casos de remoção.
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Gráfico 3.3. Área do domicílio

Fonte: Elaboração própria.

A tendência de adensamento por verticalização, ao longo do tempo, é clara
quando analisamos o número de pavimentos das unidades das três áreas; sendo que
a área mais antiga, Nações, apresenta menor porcentagem de unidades com um ou
dois pavimentos, em comparação com mais nova, Novo Habitat. Grande parte das
unidades supera os três pavimentos, o que contraria, inclusive, as médias regionais
e nacionais em aglomerados subnormais.
Observa-se um percentual significativo de unidades com quatro pavimentos
no núcleo Novo Habitat. Apesar de ser a área mais recente, há uma particularidade
neste assentamento, que é a presença de lotes destinados exclusivamente a unidades
para aluguel. A verticalização permite construir diversas destas unidades no mesmo
lote, chegando a ser identificada, no levantamento, uma situação com seis moradia
de aluguel em um lote de 35,70m².
Os moradores foram questionados, também, se tinham perspectivas de ampliar a unidade. O resultado aponta para uma maior intenção de ampliação no Novo
Habitat, a área mais recente, enquanto esta perspectiva tende a diminuir nas áreas
mais antigas. Ainda assim, há uma parcela significativa e preocupante de pretensões
de ampliação nestas áreas, fator que se agrava pela constatação de que a maioria das
unidades que se pretende ampliar já possuem três pavimentos.
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Gráfico 3.4. Número de pavimentos

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 3.5. Perspectiva de ampliação

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 3.6. Número atual de pavimentos das unidades com perspectiva de ampliação

Fonte: Elaboração própria.
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Outra constatação preocupante refere-se ao número de unidades que apresenta ambientes de longa permanência semienterrados ou em subsolos. Foram observados, inclusive, domicílios inteiros nesta condição, correspondendo a situações
de extrema insalubridade. Nos núcleos Gazuza e Nações, que se desenvolvem sobre
terrenos com desníveis, as unidades com subsolo ou soleira negativa correspondem
a cerca de 17% do total.
Gráfico 3.7. Soleira negativa/subsolo

Fonte: Elaboração própria.

A média de moradores por domicílio, obtida através dos levantamentos, foi
ligeiramente menor que a apontada pelo IBGE para os assentamentos, correspondendo a 3,34hb/dom no Nações, 3,22hab/dom no Gazuza e 3,11hab/dom no Novo
Habitat. A área construída média por habitante é de 21,77m² no Nações; 23,78m² no
Gazuza e 20,30m² no Novo Habitat, índices que não indicam condições de adensamento excessivo, se considerarmos 10m²/habitante como área mínima para o desenvolvimento das atividades domésticas cotidianas. Sob o mesmo critério, temos um
pequeno percentual de unidades consideradas excessivamente adensadas nas áreas
de estudo – 3,33% no Nações, 2,43% no Gazuza e 6.19% no Novo Habitat.

3.2.2.

Salubridade

Os dados analisados nos estudos de caso, em relação à salubridade, confirmam
que a ventilação é uma das maiores precariedades habitacionais nas moradias de
favelas. Mais de metade das unidades avaliadas apresentou ventilação inadequada,
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ou seja, existência de um ou mais cômodos de permanência prolongada sem nenhum
tipo de abertura para o exterior, ou mesmo para corredores cobertos. Mesmo adotando-se critérios de avaliação brandos, que consideraram apenas a existência das
aberturas, sem levar em conta a adequação de suas dimensões ao cômodo atendido,
somente cerca de um terço das unidades apresentou ventilação adequada.
Gráfico 3.8. Ventilação

Fonte: Elaboração própria.

No caso do núcleo Gazuza, observou-se uma parcela significativa de moradias com ventilação indireta (considerada na análise como parcialmente adequada)
correspondendo às situações nas quais há aberturas para ambientes cobertos com
acesso ao exterior, como corredores e garagens. Subentende-se que, devido à área
apresentar lotes mais largos que as demais, foi possível a adoção de tipologias habitacionais com corredores laterais. Em muitos casos, os corredores foram mantidos
descobertos até o segundo pavimento, mas fechados em sua totalidade com a construção do terceiro, o que exemplifica a premissa de que o adensamento tem influência direta na qualidade da ventilação.
O percentual levemente mais alto de unidades com ventilação adequada no
Núcleo Novo Habitat deve-se ao desenho do parcelamento, que permite que parte
dos lotes tenham aberturas para frentes e fundos.
Parece haver também um conflito entre a necessidade de ventilação e de privacidade. Há situações nas quais seria possível a criação ou ampliação de aberturas
para o exterior, mas os moradores evitam ter janelas para as vias de circulação por
questões de privacidade ou segurança.
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Figura 3.18. – Parede frontal com
possibilidade de aberturas para ventilação
Fonte: PMD/SHDU (2014).
Figura 3.19. – Parede lateral com
possibilidade de aberturas para
ventilação. Fonte: PMD/SHDU (2014).

A avaliação de insolação, efetuada através da simulação solar, hora a hora, em
modelo tridimensional dos assentamentos, pode ser resumida nas imagens a seguir.
Para o núcleo Gazuza, devido a suas grandes dimensões, foi considerado apenas um trecho do assentamento, com 96 unidades habitacionais.
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08h00

10h00

12h00

14h00

16h00
Figura 3.20. Simulações de Insolação nos núcleos Habitacionais Nações, Gazuza e Novo Habitat, respectivamente
Fonte: Elaboração Própria (2016).
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Os resultados dos estudos de insolação indicam que, mesmo em situações urbanísticas adversas, como no caso de unidades dispostas em vielas com menos de
três metros de largura, a maior parte das moradias consegue ter acesso ao mínimo
de 1h de sol diária em uma das faces com janelas. A exceção ocorre nos miolos de
quadra, ou trechos com unidades altas no entorno, resultando em uma porcentagem
de unidades sem insolação em torno de 10% nas três áreas analisadas.
Se considerarmos, entretanto, que as unidades avaliadas com ventilação inadequada ou parcialmente adequada correspondem a moradias com cômodos de permanência prolongada sem aberturas ou com aberturas indiretas para o exterior,
entendemos que estes casos não podem ser avaliados como adequados do ponto de
vista da insolação. Sob este argumento, menos de um terço das unidades seriam
consideradas com insolação adequada. As imagens abaixo exemplificam a situação
para cada área.

Nações
nº

%

Insolação
adequada

39

27,08%

Sem insolação

13

9,03%

Ventilação
inadequada

73

50,69%

Ventilação não
levantada

19

13,19%

144

100,00%

Total

Figura 3.21. Análise de Insolação – Núcleo Habitacional Nações. Fonte: Elaboração própria (2016).

Gazuza
nº

Insolação
adequada
Sem insolação
Ventilação
inadequada
Ventilação não
levantada
Total

34

35,42%

9

9,38%

46

47,92%

7

7,29%

96

100,00%

Figura 3.22. Análise de Insolação – Núcleo Habitacional Gazuza. Fonte: Elaboração própria (2016).
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%

Novo Habitat
nº

Insolação
adequada

%

30

30,61%

9

9,18%

Ventilação
inadequada

38

38,78%

Ventilação não
levantada

21

21,43%

98

100,00%

Sem insolação

Total

Figura 3.23. Análise de Insolação – Núcleo Habitacional Novo Habitat. Fonte: Elaboração própria (2016).

Quanto às instalações sanitárias, apesar de todas as unidades apresentarem
banheiros próprios, observaram-se precariedades, como ausência de revestimentos
e peças sanitárias, em cerca de 15% das moradias. As proporções são maiores no Núcleo Nações, possivelmente pela condição de maior adensamento.

Gráfico 3.9. Instalações sanitárias

Fonte: Elaboração própria

Nos surpreendeu o alto percentual de unidades sem caixa d´água no núcleo
Novo Habitat. Talvez este fato seja consequência do tempo de ocupação, e da prioridade dada a este elemento. Pode ser que a caixa d´água não seja vista como item
fundamental, diante de outras necessidades, como ampliar o espaço da moradia.
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Gráfico 3.10. Caixas d’água

Fonte: Elaboração própria.

Da mesma forma, o revestimento externo parece ser uma etapa da construção
realizada com o tempo, após o atendimento a todas as perspectivas de ampliação
da moradia. A área mais nova, Novo Habitat, apresenta, consideravelmente, mais
unidades sem revestimento externo do que as demais.
Outra regra nas favelas parece ser o revestimento parcial das moradias, em
geral apenas da fachada, desconsiderando-se fundos e laterais; situação que acaba
por permitir infiltrações através da alvenaria e criação de abrigos para insetos e
roedores entre os blocos.
Gráfico 3.11. Revestimentos externos

Fonte: Elaboração própria

É considerável também a porcentagem de unidades que apresentam problemas de infiltrações e umidade. O problema é menor no Novo Habitat, acreditamos
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que, em parte, por as construções serem mais recentes e ainda não terem apresentado patologias devido ao desgaste dos materiais construtivos ou falta de manutenção da unidade e; em parte, pela condição do terreno, que não favorece infiltrações
provenientes do solo.
Gráfico 3.12. Porcentagem de unidades com algum tipo de infiltração/umidade

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 3.13. Tipo de infiltração/umidade

Fonte: Elaboração própria.

Os dados levantados apontam as infiltrações dos telhados como as mais frequentes nas áreas mais antigas, enquanto as de laje predominam na área mais nova.
Este fator provavelmente se relaciona com a tipologia de construção difundida nas
áreas de favela, que prevê, no último pavimento, uma lavanderia coberta com telhas
que acaba, muitas vezes, transformando-se em um novo domicílio. Como, no Novo
Habitat, muitas unidades estão em construção e ainda não apresentam o último pavimento coberto, é previsível que as patologias de infiltração mais observadas sejam
referentes às lajes.
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Infiltrações provenientes do solo foram observadas nos núcleos Nações e
Gazuza, mas não no Novo Habitat. Este tipo de infiltração está relacionado a construções em áreas de encosta, como ocorre no Gazuza, e fundos de vale, situação do
núcleo Nações. Pelas proporções observadas, arrisca-se dizer que a incidência do
problema em fundos de vale é maior do que nas áreas de encosta.

3.2.3.

Segurança

Em concordância com a média regional, que aponta 97% das unidades em
aglomerados subnormais do sudeste construídas em alvenaria, as áreas analisadas,
com exceção do núcleo Novo Habitat, também apresentam a quase totalidade de
suas moradias neste material.
Sentimos a necessidade de diferenciar as unidades em alvenaria precária em
um grupo distinto. Trata-se de situações nas quais, apesar da construção ser em
alvenaria, há grandes deficiências estruturais que impedem que a unidade seja requalificada, requerendo sua reconstrução.
No caso do Novo Habitat, a presença de um grande percentual de unidades
em madeira deve-se à ocupação ser mais recente, assim parte das famílias ainda
não conseguiu estruturar-se para efetuar a construção definitiva. Como existe um
programa de urbanização na área, que vem sendo discutido com os moradores desde
2008, prevendo, dentre outras ações, a substituição dos barracos de madeira por
unidades em alvenaria; entendemos que após esta data, os moradores não concentraram seus esforços na construção das unidades, face à perspectiva de execução
com recursos governamentais. Recentemente, a maior parte das unidades em madeira foi removida pela municipalidade para possibilitar o início das obras.

Tabela 3.3. Materiais construtivos das unidades habitacionais

Unidades Existentes
Unidades em Madeira
Unidades em Alvenaria
Unidades em Alvenaria Precária

Nações

Gazuza

Novo Habitat

144

1027

119

0 (0%)

9 (0.87%)

30* (25,21%)

142 (98,64%)

1013 (98,64%)

89 (74,79%)

2 (1,36%)

5 (0,49%)

0 (0%)

* Foram consideradas as unidades em madeira levantadas no local durante o trabalho de campo, embora tenham
sido recentemente removidas pela municipalidade.
Fonte: Elaboração própria.
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No critério estabilidade, as unidades de alvenaria com problemas estruturais
visíveis (trincas, rachaduras, ausência de elementos estruturais) foram identificadas
em pequeno número nas áreas de estudo, sendo 2 no núcleo Nações (1,64%), 5 no
núcleo Gazuza (0,76%) e nenhuma no Novo Habitat (0,00%).
Quanto às esquadrias, observam-se maiores percentuais de elementos inadequados nas áreas mais antigas. Novamente, entende-se que este fato esteja relacionado à baixa qualidade dos materiais construtivos utilizados e ao seu desgaste através do tempo. De qualquer forma, o problema apresenta grandes dimensões, quando
avaliamos que quase metade das unidades possui alguma precariedade relacionada
às esquadrias.

Gráfico 3.14. Esquadrias

Fonte: Elaboração própria.

As escadas inadequadas foram constatadas em pequenas proporções nas áreas
analisadas. Ressalta-se que a colocação do elemento no viário é um fenômeno das
áreas mais antigas, que acompanha a subdivisão das unidades em maior número de
domicílios, requerendo, para isso, acessos distintos.
A ausências de guarda-corpos em escadas e lajes, no entanto, é generalizada. Durante os trabalhos realizados em campo, foi possível compreender que estas
proteções não são vistas com a devida importância pela população, que entende a
colocação do elemento como fator secundário.
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Gráfico 3.15. Escadas

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 3.16. Guarda-corpos

Fonte: Elaboração própria.

Em relação às instalações elétricas, foram detectados problemas visíveis em
cerca de 15% das unidades. A incidência é levemente superior na área mais nova,
provavelmente devido ao estágio das construções, que se apresentam mais inacabadas do que nas outras áreas.
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Gráfico 3.17. Instalações elétricas

Fonte: Elaboração própria.

3.2.4.

Avaliação geral dos resultados

Fazendo uma avaliação geral dos resultados obtidos com a análise das três
áreas, podemos observar, primeiramente, que alguns fatores de precariedade relacionam-se aos parâmetros urbanísticos e aos locais adotados na ocupação. As condições inadequadas de insolação e ventilação, por exemplo, relacionam-se intimamente com o desenho do assentamento – dimensões e disposição do sistema viário
e tamanho dos lotes.
As dimensões dos lotes do núcleo Gazuza, 5m x 10m (com frente maior que
os lotes das outras áreas) demonstraram que a possibilidade de manter corredores
laterais, ainda que cobertos, pode influenciar positivamente no fator ventilação das
áreas de favela. Outro fator observado em relação às dimensões dos lotes é que, embora se tenha constatado uma tendência a adensamento por verticalização ao longo
do tempo; no Núcleo Novo Habitat, de ocupação mais recente e que possui lotes menores que as demais áreas (4,20 x 8,50m), já se observa um percentual de unidades
com quatro pavimentos, superior ao das demais. Acreditamos que o lote de menores
dimensões resultará, com o tempo, em maior adensamento por verticalização, com
consequências diretas na salubridade.
Também se observou que as áreas com maior declividade e em fundo de vale
apresentam maior potencial para infiltrações provenientes do solo.
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Estes fatores poderiam indicar alguns cuidados a serem adotados na implantação de novos assentamentos populares ou urbanizações com reparcelamento dos
lotes. No caso das áreas consolidadas, podem apontar a necessidade de considerarem-se as avaliações de insolação e ventilação como critério para desadensamento,
com vistas a melhores condições de habitabilidade.
Sobre a situação de adensamento domiciliar, embora as densidades demográficas dos assentamentos analisados sejam bastante altas e superiores às identificadas
na cidade formal, quando analisamos os domicílios de forma isolada, o percentual
de unidades consideradas excessivamente densas é pequeno (cerca de 4%). O cenário
se confirma com a observação das áreas médias das unidades, 70,74m² (superior às
áreas de unidades de empreendimentos habitacionais de interesse social) e o número médio de habitantes por domicílio, 3,22%, muito próximo à média nacional
de 3,33hab/dom (IBGE, 2010). Concluímos assim, que a alta densidade demográfica
das favelas é resultado de lotes, áreas livres e sistema viário reduzidos. No entanto,
esta configuração não resulta, necessariamente, em domicílios pequenos, pois a limitação de área dos lotes é compensada com sua verticalização, o que pode levar a
consequências negativas no fator salubridade.
No caso das unidades excessivamente adensadas, é preciso verificar se há possibilidade de ampliação no local, sem prejudicar a insolação e ventilação das moradias vizinhas e, caso necessário, avaliar possíveis remoções. É necessário avaliar
também, se os casos de adensamento excessivo não correspondem a unidades alugadas, pois nesta situação - conforme os critérios da Fundação João Pinheiro - seriam
consideradas como déficit habitacional e não inadequação domiciliar.
A questão do aluguel também se coloca como um ponto crítico a ser considerado. No levantamento de campo do núcleo Novo Habitat, fez-se uma diferenciação entre os domicílios próprios e alugados. A análise revelou que surpreendentes
40,71% dos domicílios são alugados. Esta constatação nos leva a pensar na necessidade de estudos que relacionem precariedade e aluguel em áreas de favelas e na
urgência de se aprofundar o debate sobre como atender a estes casos nos programas
de melhorias habitacionais.
Vale destacar, ainda, que embora a análise não seja conclusiva quanto à influência dos instrumentos de garantia de posse no adensamento das áreas e melhoria
do padrão das unidades, aparentemente, este processo está mais relacionado com
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a lógica temporal. Ou seja, as áreas adensam-se continuamente ao longo do tempo
devido a melhorias obtidas na urbanização, e não devido aos instrumentos de regularização fundiária. Não se observaram diferenças de adensamento, por exemplo,
entre os trechos do núcleo Nações que possuem Concessão de Direito Real de Uso
(CDRU) e os que não apresentam instrumento de garantia de posse. Da mesma forma, o Núcleo Novo Habitat, área ainda não regularizada, segue em pleno processo
de adensamento.
Esta avaliação corrobora a argumentação de Rolnik (2015, p.214), ao tratar da
legalização da propriedade como condição para que os moradores invistam na melhoria de suas casas. A autora cita uma pesquisa realizada em assentamentos informais do México, onde apenas um morador, dentre as 150 famílias entrevistadas, fez
a conexão entre o título de propriedade e as melhorias na moradia; indicando que,
para a maioria dos moradores, as reformas são realizadas quando se obtém os recursos necessários para custeá-las, independente de terem o título formal da terra.
Quanto à tendência das unidades autoconstruídas a se concluírem com o
tempo, as comparações mostraram que os núcleos mais antigos são realmente mais
acabados, apresentando maiores percentuais de revestimento, caixas d´água e instalações elétricas adequadas, embora estas questões ainda não estejam resolvidas
em todas as unidades. No entanto, apresentam maior incidência de patologias relacionadas ao desgaste dos materiais e falta de manutenção, como problemas nas
coberturas e esquadrias.
Traçando um panorama dos itens analisados, entendemos que os fatores mais
críticos são a ventilação e a insolação, no grupo “salubridade”, que se apresentaram
inadequadas na maior parte das unidades; e a ausência de guarda-corpos no grupo
“segurança”, também com números bastante significativos.
Sobrepondo as informações levantadas nos três grupos de análise, um número
ínfimo de unidades – 1 no Nações, 8 no Gazuza e nenhuma no Novo Habitat - atendeu a todos os critérios colocados, ou seja, não apresentou nenhum problema relacionado à adensamento, salubridade ou segurança. Assim, com base na metodologia
de avaliação proposta, a quase totalidade das unidades dos três assentamentos analisados não pode ser considerada adequada.
Diante da gravidade deste quadro, separamos as unidades em que foram de-
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tectados problemas, em dois grupos de precariedades: moderadas e graves. Esta separação baseia-se no entendimento de que algumas patologias apresentam maior
potencial para a geração de enfermidades e injúrias físicas do que outras. Assim, no
grupo de precariedades graves, foram elencadas a ausência de ventilação e insolação,
que podem contribuir para problemas de saúde diversos; a insegurança estrutural,
escadas inadequadas e instalações elétricas precárias, que podem levar a acidentes e
incêndios; e o adensamento excessivo, com ampla possibilidade de contribuição nos
dois fatores citados: enfermidades e injúrias físicas.

Tabela 3.4. Resultados das análises de precariedades habitacionais de acordo com
graus de adequação
• Nações: 1 unidade (0,82%)

ADEQUADAS

• Gazuza: 8 unidades (1,21%)
• Novo Habitat: 0 unidades (0%)

PRECARIEDADES MODERADAS

Ausência de revestimento externo ou
revestimento parcial/ Ausência de caixa
d´água/ Ausência de guarda-corpo/ Instalações
sanitárias inadequadas/ Infiltrações/ Esquadrias
inadequadas

• Nações: 29 unidades (23,77%)

PRECARIEDADES GRAVES

• Nações: 92 unidades (75,41%)

Ausência de ventilação e insolação/ Insegurança
estrutural/ Escadas inadequadas/ Instalações
elétricas precárias/ Adensamento excessivo

• Gazuza: 199 unidades (30,15%)
• Novo Habitat: 19 unidades (27,94%)

• Gazuza: 453 unidades (68,64%)
• Novo Habitat: 49 unidades (72,06%)

Fonte: Elaboração própria.

Ainda assim, o cenário é temerário. Mais de dois terços das unidades foram
consideradas com precariedades graves, sendo que o critério ventilação é o maior
responsável por este resultado. Nota-se também um percentual levemente superior
de precariedades graves no núcleo Nações, área de ocupação mais antiga. Esta situação pode ser resultado de dois fatores: por compor as primeiras urbanizações
do município, o parcelamento do núcleo Nações foi realizado com poucos critérios,
por uma equipe inexperiente, o que favoreceu problemas de ventilação e insolação
que foram agravados pelo adensamento da área; a segunda hipótese relaciona-se à
própria lógica temporal, ao contrário do que se acredita, as unidades autoconstruídas não tendem a se concluir com o tempo, ainda que se observem melhorias nos
revestimentos, as condições de adensamento agravam situações de insalubridade.
Neste sentido, além de comprovar a inadequação das unidades habitacionais
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das favelas, o estudo mostra que os problemas identificados não se resolverão, somente, com iniciativas dos moradores, apontando para a necessidade de se intervir
nestes espaços para que se obtenha moradias efetivamente adequadas.

3.3. Habitação e saúde: um olhar sobre as áreas analisadas nos
estudos de caso
Embora a relação entre saúde e ambiente seja comprovada, é difícil determinar de forma precisa os vínculos entre enfermidades e condições habitacionais,
uma vez que os diversos agravos relacionados às moradias também podem estar
associados a uma série de outras questões voltadas à situação socioeconômica das
famílias. Ainda assim, esta parte da pesquisa representa um esforço em aprofundar
esta relação, através da análise de dados da saúde para os três assentamentos onde
foram levantadas as precariedades habitacionais.
Para efetuar esta análise, buscou-se junto à Secretaria de Saúde do município de Diadema informações territorializadas sobre as áreas em estudo. A proposta
inicial era a de sobrepor ao mapeamento das precariedades habitacionais das áreas
analisadas as enfermidades possivelmente relacionadas à moradia. Pretendia-se investigar, por exemplo, se a incidência de doenças respiratórias era maior nas unidades insalubres, ou se os acidentes ocorriam com maior frequência nas moradias
onde se identificou problemas de segurança. No entanto, encontramos algumas dificuldades para efetuar esta tarefa. Primeiramente, contatou-se que a escala dos assentamentos de favela é muito pequena para a forma como os dados da saúde são
sistematizados. Os sistemas de informação da saúde permitem a obtenção de dados
estatísticos para o município como todo, ou por unidades de saúde. Embora seja possível obter algumas referências por endereço, estas informações não estão organizadas, exigindo um intenso trabalho de tabulação. Além disso, para as situações nas
quais foi possível obter o levantamento de enfermidades por endereço, observou-se
grande imprecisão nas nomenclaturas dos logradouros e numerações, fator que poderia comprometer os resultados da análise.
Esta imprecisão aponta para um problema comum às favelas: a ausência de
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endereços oficiais, ou o estigma associado às vielas e travessas, que denota a moradia nestas áreas. No caso do Novo Habitat - que não possui endereço oficial e tem
suas ruas denominadas com letras - os agravos identificados nos bancos de dados
da saúde para todas as moradias do núcleo constam registrados em um único endereço, que corresponde à altura de acesso ao assentamento pela avenida do entorno.
Para o Nações e Gazuza, que possuem vias oficiais, observou-se que, em muitos dos
endereços fornecidos, consta a indicação das vias principais (ruas e avenidas), com
a numeração das travessas. Acreditamos que os moradores adotam, como prática,
a indicação das ruas próximas como endereço oficial para evitar as nomenclaturas
“travessa”, “viela” e “passagem”, que são imediatamente associadas à moradia em
favelas.
Assim, diante da impossibilidade de realizar o mapeamento das doenças e
agravos com base nos bancos de dados da saúde, optou-se por fazer algumas comparações estatísticas entre a incidência de algumas enfermidades selecionadas no
município e nas áreas estudadas. Para isso foram utilizadas informações do Sistema
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), cedidas pela secretaria municipal de
saúde. Os dados sobre as três áreas foram comparados com as médias municipais
obtidas através do DATASUS19.
No caso específico do núcleo Novo Habitat, foi aplicado, durante o levantamento de campo, um questionário relacionado à saúde. Os moradores foram indagados sobre a incidência de enfermidades relacionadas à moradia insalubre20 durante
o período em que vivem no local. Este questionário permitiu realizar a sobreposição
do mapeamento das precariedades aos problemas de saúde relatados para a área,
conforme a proposta inicial.
Para que possamos estabelecer comparações, apresentamos inicialmente, algumas informações gerais sobre a saúde em Diadema. Vale considerar que Diadema
é um município com grande percentual da população vivendo em favelas, conforme
dados do IBGE (2010), 22,80% dos moradores da cidade vivem nestes assentamentos, porcentagem mais de três vezes superior a nacional.

19.

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde.

20.

Com base na Tabela 2.1 - Indicadores de uma moradia insalubre (OMS)
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Gráfico 3.18. Principais causas de internação no município de Diadema em 2015*

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) – SS/PMD, 2016.

Gráfico 3.19. Principais causas de mortalidade no município de Diadema em 2010*

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) – SS/PMD, 2016.
* Para os dados de internação, assim como para os dados de óbitos, foram consideradas as ocorrências levantadas
nos equipamentos de saúde do município (públicos e privados), independente da pessoa atendida residir no município ou não. Os munícipes atendidos em outras localidades ficam excluídos destes dados.

O principal motivo de internação no município de Diadema, em 2015, foi gravidez, parto e puerpério; seguido pelas doenças do aparelho respiratório e por lesões,
envenenamentos e outras consequências de causas externas. Os dados assemelham-se às proporções nacionais que indicam que gravidez, parto e puerpério são responsáveis por ¼ das internações, seguida pelas doenças do aparelho respiratório, que
correspondem a 13,7% do total (OPPES, 2012, p.73).
As principais causas de mortalidade em Diadema também seguem a tendência nacional, que aponta as doenças do aparelho circulatório e as causas externas
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como principais causas de morte no país (OPPES, 2012, p73).
Observa-se, através destes dados, que os problemas respiratórios estão entre as principais causas de internação e óbito, não só no âmbito do município de
Diadema, como nacionalmente. Da mesma forma, as causas externas e suas consequências, que envolvem lesões resultantes de acidentes domésticos, também figuram entre os principais motivos elencados. Os dois fatores podem ser minimizados
com a melhoria das condições da moradia, o que mostra a importância em investir-se em unidades habitacionais mais salubres e seguras.
Avançando para a relação entre os dados municipais e as áreas de estudo, efetuamos algumas comparações relacionadas a doenças e agravos de notificação compulsória21. Dentre as doenças infecciosas e parasitárias, selecionamos duas zoonoses:
leptospirose e dengue; e três doenças transmitidas através de vias aéreas/contato
físico: meningite, coqueluche e hanseníase. A seleção destas doenças deveu-se à disponibilidade de informações específicas sobre as áreas de estudo e pela possibilidade
de sua ocorrência estar relacionada às condições de moradia.
A incidência de leptospirose - doença transmitida através do contato com água
de enchentes contaminada por urina de animais portadores, principalmente ratos
- nas áreas de estudo, é muito superior ao registrado no município como um todo.
Ainda que os números totais não sejam propriamente altos - cerca de 5 casos por
área, em 8 anos - os dados indicam que no núcleo Gazuza, o número de casos é quase
6 vezes superior à média municipal, no Nações, 51 vezes, e no Novo Habitat 63 vezes.
Os casos de dengue nas áreas de estudo também se mostraram bastantes superiores às médias do município, sobretudo no Núcleo Nações, onde a incidência chega
a 29,18 casos/1000 hab, em comparação a 1,73 casos/1000 hab no total da cidade, no
período entre 2007 e 2012.
Embora o contágio pela doença possa acontecer em locais diversos, não sendo
necessariamente no local de moradia, o que dificulta a associação direta com o território, pesquisas indicam maior ocorrência de casos de dengue em assentamentos

21.

Doenças e agravos de notificação compulsória são aquelas cuja comunicação oficial à autoridade de saúde é obrigatória, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. A relação de doenças e agravos de notificação
compulsória é elaborada pelo Ministério da Saúde.
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precários. Estudo realizado por Flauzino et al. (2009), por exemplo, que analisou a
incidência de dengue no bairro Ilha da Conceição, em Niterói (RJ), concluiu que os
casos eram mais frequentes nos setores do bairro compostos por favelas. Os autores
atribuem esta situação, além do baixo padrão socioeconômico, ao adensamento e
carência de serviços básicos. Um fator que chamou a atenção nesta pesquisa foi que,
devido à dificuldade de acesso, grande parte do lixo das áreas onde os casos concentraram-se era depositada em caçambas. A mesma condição pode ser observada no
núcleo Nações, que apresentou a maior incidência da doença dentre as três áreas
analisadas em Diadema.
Tabela 3.5. Incidência de zoonoses nas áreas de estudo
Leptospirose 2007-2015
Área

DIADEMA

População
(hab)

Dengue 2007-2012

Incidência
(casos/1000
hab)

Número de
casos

Incidência
(casos/1000
hab)

Número de
casos

385.613

60

0,16

667

1,73

Nações

753

6

7,97

38

29,18

Gazuza

5.483

5

0,91

34

3,58

Novo
Habitat

404

4

9,90

2

2,86

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) - SS/
PMD e DATASUS, (2016).

Tabela 3.6. Incidência de doenças transmitidas por vias aéreas/contato físico nas áreas
de estudo

Área

População
(hab)

Meningite
2007-2015

Coqueluche
2007-2015

Hanseníase
2001-2015

Número
de casos

Incidência
(casos/1000
hab)

Número
de casos

Incidência
(casos/1000
hab)

Número
de casos

Incidência
(casos/1000
hab)

385.613

531

1,38

45,00

0,12

290

0,75

Nações

753

17

22,58

4,00

5,31

0

0

Gazuza

5.483

8

1,46

1,00

0,18

4

0,73

Novo
Habitat

404

1

2,48

1,00

2,48

0

0

DIADEMA

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) - SS/
PMD e DATASUS, (2016).
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Para as doenças transmitidas por vias aéreas – meningite, coqueluche e hanseníase - também se observa maior incidência nas áreas analisadas, em relação ao
total do município. Faz-se uma exceção para os casos de hanseníase, identificados
em pequena quantidade tanto na totalidade da cidade, quanto nas áreas de estudo.
Acredita-se que situações de adensamento excessivo possam contribuir para a proliferação destas doenças por possibilitarem maior proximidade entre os moradores
dentro da unidade, facilitando o contato com as secreções respiratórias dos indivíduos contaminados. Condições inadequadas de higiene na moradia também podem
agravar o quadro.
O núcleo Nações foi a área que apresentou maior incidência de casos de meningite e coqueluche. Dentre as três áreas de estudo, ela corresponde a de maior
densidade demográfica, embora os casos de adensamento excessivo de domicílios
sejam mais frequentes no núcleo Novo Habitat.
Com base nas informações obtidas através de questionários aplicados durante
o levantamento de campo no núcleo Novo Habitat, em 2015, apresentamos na tabela
3.7 as proporções de incidência das enfermidades indicadas.

Tabela 3.7. Incidência de enfermidades no núcleo habitacional Novo Habitat

Enfermidades
Verminoses

Incidência
(% em relação ao total de unidades levantadas)*

4,41%

Doenças respiratórias

60,29%

Alergias

32,35%

Doenças Cardíacas

7,35%

Câncer

0,00%

Doenças Perinatais

1,47%

Queimaduras

2,94%

Quedas e fraturas

8,82%

Neuroses

13,24%

Fonte: Elaborado pela autora com base em questionário aplicado em campo (2015).
* O total de unidades levantadas corresponde a 68
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Ressalta-se que, das 68 unidades onde aplicou-se o questionário, 27,94% das
famílias moram no local há menos de 5 anos, 17,65% entre 5 e 10 anos e 54,41% há
mais de 10 anos.
As principais enfermidades identificadas no núcleo Novo Habitat referem-se
a doenças respiratórias e alergias, fatores intimamente relacionados às condições de
ventilação e insolação das moradias. As doenças respiratórias foram relatadas em
60,29% das moradias levantadas, sendo grande parte dos casos referentes a bronquite e sinusite. No caso das alergias, presentes em 32,35% das unidades, o tipo mais
frequente é a alergia à poeira.
Quando sobrepomos as ocorrências de doenças respiratórias ao levantamento
de precariedades habitacionais, observamos que 65,85% dos casos relatados estão
em unidades consideradas inadequadas do ponto de vista da ventilação e insolação.
Se somarmos as moradias com estas precariedades àquelas que apresentaram infiltrações, a porcentagem sobe para 75,61%.
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Figura 3.24. Sobreposição de precariedades habitacionais relacionadas a salubridade, a doenças
respiratórias e alergias, no núcleo habitacional Novo Habitat. Fonte: Elaborado pela autora (2017).
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Figura 3.25. Sobreposição de precariedades habitacionais relacionadas à segurança, a acidentes e
queimaduras, no núcleo habitacional Novo Habitat Fonte: Elaborado pela autora (2017).
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As alergias seguem a mesma tendência, sendo que 68,18% dos casos estão localizados em unidades com ventilação inadequada e 72,72% em moradias com ventilação inadequada e/ou com problemas de infiltração.
Também merecem destaque as quedas e fraturas, dentre as quais os principais
relatos, 83,33% do total, referem-se a quedas de escadas.
Através da sobreposição dos casos de quedas e fraturas às precariedades relacionadas à segurança – escadas inadequadas, ausência de guarda-corpos, instalações
elétricas precárias – observamos que 66,67% das injúrias ocorreram em unidades
onde foi constatada a ausência de guarda-corpos. Os casos não coincidiram, entretanto, com as duas situações de escada inadequada levantadas na área.
Foram identificados apenas dois casos de queimaduras no assentamento, sendo que um deles ocorreu em unidade considerada excessivamente adensada, podendo estar associada ao congestionamento domiciliar.
As neuroses também atingiram números expressivos, sendo apontadas em
13,24% das unidades. A quase totalidade dos casos corresponde a depressão. Destacamos, porém, a dificuldade em associar esta enfermidade às condições de moradia,
visto que a relação entre neuroses e ambiente é subjetiva.
De forma geral, as comparações realizadas entre a incidência de doenças nas
áreas de estudo e na totalidade do município indicam que as favelas são espaços
mais sujeitos a enfermidades do que as demais áreas da cidade. Reforçamos que
esta situação não pode ser atribuída exclusivamente às moradias, sendo resultado
de uma ampla gama de fatores relacionados a condições de pobreza. Ressalta-se que,
dentre as três áreas de estudo, o núcleo Nações apresentou incidência significativamente superior em quase todas as doenças analisadas. Os diferenciais desta área são
o maior tempo de ocupação, maior adensamento e verticalização; características
que, por si só, não justificam a maior ocorrência de enfermidades, sendo necessários
estudos mais aprofundados para esclarecer a questão.
A sobreposição de precariedades habitacionais às enfermidades levantadas
através de questionário de campo no núcleo Novo Habitat, aponta para uma relação
entre condições inadequadas de ventilação e insolação com as doenças respiratórias
e alergias. Aqui, novamente, é preciso relevar alguns pontos. As doenças do aparelho
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respiratório figuram entre as principais causas de internações e óbitos da população
em geral, de modo que é natural que, na análise da área em questão, tenha observado-se um grande percentual de relatos destas enfermidades. Embora estejam amplamente relacionadas ao ambiente, as doenças respiratórias também se associam
a outros fatores; como tabagismo, baixa imunidade e exposição a agentes irritantes,
não sendo ocasionadas ou agravadas, exclusivamente, por condições inadequadas
de moradia. Não foi possível estabelecer comparações diretas entre a incidência das
doenças respiratórias nas áreas de estudo e na população total do município, o que
poderia esclarecer se os casos são realmente mais frequentes em áreas de favelas.
Apesar das incertezas apontadas acima, as análises efetuadas representam
um passo inicial no estudo das relações entre as precariedades das moradias em favelas e as condições de saúde de seus habitantes. O aprofundamento deste tema pode
trazer elementos importantes para o campo das melhorias habitacionais em favelas,
associando as áreas de habitação e saúde.
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4

ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE
MELHORIAS HABITACIONAIS
EM ÁREAS DE FAVELAS

Figura 4. Programa “Tá Bonito”
N.H. Morro do Samba Diadema
Foto da autora

Realizadas a partir de meados dos anos 2000, as primeiras experiências no
campo das melhorias habitacionais em favelas tiveram caráter bastante experimental e, em geral, metodologias pouco definidas. Passada uma década das primeiras intervenções, os programas de melhorias habitacionais ainda não conseguiram chegar
a um arranjo eficiente que consiga equacionar a resolução dos problemas de habitabilidade, a disponibilização de recursos e as formas de execução da obra, proporcionando escala e celeridade ao processo. Ainda assim, as experiências realizadas nos
apontam as dificuldades enfrentadas e os resultados positivos obtidos pelos programas, sendo de grande importância para o aprimoramento das práticas.
Neste sentido, apresentamos a seguir, relatos de algumas iniciativas de melhorias habitacionais realizadas pelo poder público, Organizações não Governamentais
(ONGs) e negócios sociais, finalizando com uma análise do conjunto. Ressaltamos
que, embora a pesquisa foque as melhorias habitacionais como política pública, as
intervenções realizadas pelas ONG´s e negócios sociais também representam um
importante acúmulo na área, podendo servir de contraponto às iniciativas do poder
público e como referência para o aperfeiçoamento das práticas. Além disso, algumas
intervenções destas instituições foram realizadas em parceria com municípios, ou
com o aporte de recursos governamentais.
Dentre as iniciativas do poder público, selecionamos os programas desenvolvidos
pelos municípios de Diadema e Taboão da Serra, por terem sido pioneiros na execução de
melhorias habitacionais em favelas e por apresentarem um número razoável de unidades
qualificadas, permitindo tecer avaliações sobre as obras realizadas. No caso das ONGs,
foram analisadas as experiências da Habitat para a Humanidade e da Soluções Urbanas,
organizações que têm foco nas condições de moradia e trabalham com melhorias habitacionais há mais de 5 anos. Como os negócios sociais na área de melhorias habitacionais
são experiências recentes, optamos por incluir a Vivenda, empresa premiada, que vem
apresentando ampla repercussão na mídia. Para todas as iniciativas, considerou-se, também, o critério da proximidade, priorizando-se experiências realizadas na região metropolitana de São Paulo, considerando a facilidade de contato com os agentes envolvidos.
Para o relato das experiências, utilizamos, além da breve bibliografia disponível em artigos e relatórios, algumas entrevistas com os agentes envolvidos22.

22. Arquiteto Fábio Marques de Carvalho (PSH – Taboão da Serra), arquiteta Mariana Estevão (Habitat para a
Humanidade e Soluções Urbanas) e administrador Fernando Amiky Assad (Vivenda).
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4.1. Iniciativas desenvolvidas pelo poder público
4.1.1. Diadema e o programa “Tá Bonito”
Inserido na região metropolitana de São Paulo, no
ABCD - área caracterizada pela instalação da indústria automobilística - o município de Diadema passou por um intenso
crescimento populacional nas últimas quatro décadas; apresentando hoje população de 386.089 habitantes (IBGE, 2010),
a segunda maior densidade demográfica do país, 12.536,99

Figura 4.1. Travessa do N.H. Vila
Olinda antes da requalificação.
Fonte: PMD/SHDU (2008)

hab/km² (IBGE,2010) e a maior do estado de São Paulo. A
demanda por terrenos industriais em um município de território reduzido, 30,732 km², incentivada pela construção da
rodovia dos Imigrantes, levou à valorização da terra, restringindo o acesso da população de baixa renda ao mercado formal de moradia, o que resultou na formação e expansão de
favelas (COELHO, 2014, p.04).
Com a ascensão de governos democráticos populares a
partir de 1983, Diadema, contrariando o tratamento predominante aplicado às áreas de favela na época - baseado na
remoção dos assentamentos - iniciou um amplo programa
de urbanização. Este programa passou a se configurar como
principal elemento da política habitacional do município. As

Figura 4.2. Travessa do N.H.
Vila Olinda após requalificação.
Fonte: PMD/SHDU (2008)

intervenções tinham por objetivo prover as áreas de favela
de infraestrutura, estabelecendo padrões mínimos de urbanização, assim como ampliar o acesso da população aos serviços públicos e equipamentos sociais. Paralelamente, Diadema avançou na implantação de instrumentos legais para garantir a
segurança de posse da terra, como a CDRU; além de desenvolver, em 1994, um Plano
Diretor inovador que, buscando a ampliação do acesso à terra e a função social da
cidade, criou o instrumento das Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) (Ibidem,
p.05).
Em meados dos anos 2000, grande parte dos núcleos habitacionais23 de Dia-

23. Termo utilizado para denominar as favelas urbanizadas em Diadema.
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dema encontrava-se consolidada. No entanto, apesar dos avanços relacionados à
infraestrutura e acesso aos serviços públicos, ainda se identificavam muitas precariedades relacionadas às moradias autoconstruídas, que passavam por um intenso
processo de adensamento através da ocupação da totalidade dos lotes e da verticalização. Neste contexto, o programa “Tá Bonito” surge com o objetivo de promover
melhorias nas unidades habitacionais e nos espaços comuns dos assentamentos, visando melhores condições de salubridade. Além disso, buscava-se associar as obras
de melhoria à geração de trabalho e renda através da capacitação profissional na
área de construção civil e contratação de moradores para realização das obras.
A primeira experiência do “Tá Bonito” ocorreu em 2005, no Núcleo Habitacional Vila Olinda - área na região norte do município - urbanizada entre as décadas
de 80 e 90 através de regime de mutirão, com assessoria técnica para autoconstrução
das unidades habitacionais. A área caracteriza-se por lotes regulares com 40 m², em
média, topografia acidentada e pela presença de uma rede de alta tensão que corta
o assentamento.
O programa realizou a revitalização externa de 39 moradias com serviços
como revestimento (chapisco e emboço), pintura, melhoria de coberturas e instalação de calhas e condutores. A assessoria técnica de projeto e acompanhamento de
obra, assim como a execução, foram realizados por empresas contratadas pelo município. Em paralelo, desenvolveram-se ações de capacitação profissional na área de
construção civil para moradores do local, com cursos em parceria com a Fundação
Florestan Fernandes, instituição municipal responsável pela formação profissional
de nível técnico. A proposta de divisão dos custos negociada com os moradores foi
a de que a prefeitura subsidiaria metade do valor das intervenções, enquanto as famílias arcariam com o restante, em pagamentos parcelados que seriam destinados
ao Fundo Municipal de Apoio à Habitação de Interesse Social (FUMAPIS). Embora
documentados, estes valores nunca foram cobrados dos moradores.
Finalizada a primeira fase do programa, identificou-se a necessidade de ampliar o escopo das intervenções, já que as melhorias focadas no exterior das unidades
- apesar de trazerem resultados significativos do ponto de vista da impermeabilização - não possibilitavam medidas efetivas quanto à iluminação e ventilação, melhoria de banheiros, escadas, instalações elétricas e hidráulicas. Para isso foi necessário
buscar linhas de financiamento junto à CEF, que propôs a execução de uma nova
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etapa de intervenção com recursos do programa Carta de Crédito FGTS – Individual
– Operações Coletivas – Aquisição de Materiais de Construção. Como este programa viabilizava recursos prioritariamente para aquisição de materiais de construção
(75% do valor total), o município complementou os valores necessários para contratação de mão de obra com recursos próprios. Como garantia para viabilização dos
contratos, foi exigida uma “contrapartida caução” correspondente a R$1.500,00 por
unidade. O valor, que compunha os custos das obras, foi aportado pelo município,
que acordou seu pagamento posterior com os moradores em até 72 parcelas, de acordo com a renda familiar, valor que, a exemplo da 1ª fase do programa, acabou não
sendo cobrado.
A obra foi realizada em regime de autogestão, tendo a Associação de Moradores
local como entidade organizadora e a Prefeitura do Município de Diadema (PMD)
como entidade interveniente. Dando continuidade às ações de geração de trabalho e
renda, foram contratados moradores do local para execução das obras. A capacitação
dos trabalhadores ocorreu por meio de um breve curso, realizado novamente em
parceria com a Fundação Florestan Fernandes. O instrutor responsável pelo curso
foi contratado como mestre de obras, dando continuidade às ações de capacitação ao
longo das obras. A proposta do programa era contratar os trabalhadores dentro da
ótica do trabalho decente24, garantindo acesso aos direitos trabalhistas, condições de
trabalho e remuneração adequadas.
A segunda etapa do programa resultou na requalificação de 45 moradias, dentre as quais 14 haviam recebido melhorias externas na primeira fase; mas, por ainda
apresentarem problemas de salubridade, foram incluídas na nova etapa para realização de melhorias internas. As intervenções permitiram finalizar as moradias e,
em casos específicos, realizar ampliações de cômodos.
O Núcleo Habitacional Vila Olinda recebeu ainda uma terceira etapa de intervenção com a construção de 16 “embriões”, unidades habitacionais mínimas

24.

O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho (OIT): o respeito aos direitos no trabalho (em especial aqueles definidos como fundamentais pela Declaração Relativa aos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho e seu seguimento adotada
em 1998: (i) liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii)eliminação
de todas as formas de trabalho forçado; (iii) abolição efetiva do trabalho infantil; (iv) eliminação de todas as
formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação), a promoção do emprego produtivo e de
qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. <http://www.oitbrasil.org.br/
content/o-que-e-trabalho-decente>
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com possibilidade de ampliação. Estas moradias foram construídas em substituição
a barracos de madeira que ainda existiam na área, apesar de localizados em lotes
urbanizados. A intervenção foi realizada com recursos do OGU, viabilizados através de emenda parlamentar e contrapartida municipal. A obra foi contratada pelo
regime de empreitada e realizada entre 2008 e 2009. Nesta fase do projeto, tentou-se implantar nas unidades alguns sistemas inovadores como aquecedores solares
populares, reuso de águas cinzas e de chuva. A iniciativa, entretanto, não foi bem-sucedida. Não houve um acompanhamento eficaz para que a população utilizasse
e realizasse a manutenção dos sistemas e estes acabaram, quase em sua totalidade,
sendo descartados na ocasião das ampliações.
A equipe que acompanhou o programa nas intervenções na Vila Olinda era
composta por um coordenador (técnico em edificações), dois arquitetos, um assistente social e quatro estagiários (dois de arquitetura e dois de serviço social).
Apesar dos resultados positivos obtidos nas três etapas do programa “Tá Bonito” na Vila Olinda, os valores aplicados na execução das intervenções envolviam
um grande percentual de recursos municipais, o que limitava sua continuidade,
considerando que a Secretaria de Habitação do município possuía outras demandas
urgentes a atender.
Estudaram-se assim novas linhas de financiamento para a realização das melhorias habitacionais. A alternativa foi o PSH, para o qual os terrenos e a infraestrutura implantada pelo município nos assentamentos, podiam ser adotados como
contrapartida para contratação dos subsídios, não havendo assim, necessidade de
contrapartida financeira, nem custos para os moradores.
A primeira tentativa de requalificação habitacional com recursos do PSH
ocorreu entre os anos de 2007 e 2008 no Núcleo Habitacional Morro do Samba, com
a melhoria de 416 unidades, tendo como instituição bancária a Família Paulista. As
melhorias focaram-se, mais uma vez, no exterior das moradias, embora com escopo
ampliado em relação ao executado na primeira fase do programa na Vila Olinda.
Considerando a limitação de recursos – cotas de R$ 10.000,00 por família - partiu-se
da premissa de que as famílias priorizavam os revestimentos internos das moradias
e estes já haviam sido executados em grande parte das unidades. Focou-se, assim,
em melhorias que solucionassem, principalmente, problemas de impermeabilização; geralmente serviços caros e de difícil execução, que envolvem interferências
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nas unidades vizinhas. As intervenções foram executadas com base em levantamentos e projetos prévios realizados pela equipe da Secretaria de Habitação e abrangeram: revestimento externo (chapisco e emboço), pintura, melhoria de coberturas,
instalação de calhas e condutores, impermeabilização de lajes, execução de guarda-corpos em varandas e lajes, substituição e/ou colocação de portas e janelas e instalação de reservatórios. Foram identificadas, na área, oito unidades em madeira que
foram substituídas por embriões de alvenaria. Além das melhorias habitacionais,
aplicou-se parte do recurso na complementação da infraestrutura - necessária para
viabilizar a regularização fundiária do assentamento - como execução de muros de
arrimo, abertura de pequenos trechos de viário e finalização de canalização de córrego. Outra parte do recurso foi depositada no FUMAPIS, para custear os registros
cartoriais com o término do processo de regularização fundiária.
Seguiram-se então novas intervenções, com cotas viabilizadas por outra instituição bancária, a Cobansa. O escopo das melhorias habitacionais seguiu o padrão
adotado no Morro do Samba, limitando-se ao exterior das unidades e à construção
de embriões. As intervenções foram realizadas com base em levantamentos e projetos realizados por empresa contratada com recursos do próprio PSH e, mais uma
vez acompanhavam a regularização fundiária dos assentamentos. Priorizaram-se
núcleos habitacionais que já possuíam CDRU, para que fosse realizada a transferência da titularidade final aos moradores. O programa foi implantado em quatro
novas áreas entre 2010 e 2012, Barão de Uruguaiana (64 unidades), D. João VI (277
unidades), Vila Eleonor (29 unidades) e XV de Julho (125 unidades). Diferentemente
do Núcleo Morro do Samba, não houve, nestes locais, melhorias de infraestrutura
com recursos do programa PSH, exceto por requalificação de uma praça no Núcleo
D. João VI.
Nos moldes do PSH, com contratação das obras por empreitada e através da
instituição bancária (não diretamente pelo município) o programa perdeu o viés de
geração de trabalho e renda e capacitação profissional, não havendo novas experiências neste sentido.
É importante citar alguns problemas recorrentes relacionados aos contratos do PSH em Diadema. Primeiramente, as cotas, com valores entre R$9.000 e
R$10.000,00, apesar de obtidas mediante contratos individuais, eram administradas de forma coletiva; ou seja, unidades mais precárias poderiam receber mais re-
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cursos do que o previsto no contrato individual, enquanto outras, mais acabadas,
recebiam menos. Isso gerou grande insatisfação das famílias que receberam poucos
serviços em suas unidades, mesmo quando havia menor necessidade. Além disso, os
moradores participantes do programa foram inseridos no Cadastro de Mutuários
(CADMUT), instrumento utilizado para evitar que famílias atendidas por programas habitacionais em diversas esferas federativas sejam beneficiadas mais de uma
vez. Desta forma, ficaram impossibilitados de fazer financiamentos de materiais de
construção através do Construcard25 ou serem atendidos em programas de provisão
habitacional como o MCMV.
A partir de 2007, com os programas de urbanização integrada do FNHIS e
PAC-UAP, que previam em seu escopo a componente melhoria habitacional, todos
os contratos vinculados a estes programas no município de Diadema passaram a
prever, em maior ou menor número, a melhoria das unidades consolidadas. Estas
intervenções são totalmente subsidiadas pelo governo federal ou, em alguns casos,
contam com contrapartida do município, sem custos para os moradores.
Estes contratos encontram-se atualmente em andamento, todavia, as obras de
requalificação habitacional foram iniciadas em apenas dois assentamentos, o Núcleo Naval, onde houve interrupção dos serviços devido à desistência da construtora
e busca-se, agora, nova contratação; e o núcleo Antônio Palombo, área com apenas
16 unidades que se encontra em fase de finalização. Alguns contratos, sobretudo do
PAC 2, preveem a melhoria de um expressivo número de unidades habitacionais
(1.066), e encontram-se em fase de projeto.
As experiências anteriores do programa “Tá Bonito” levantaram reflexões acerca
da efetividade e custo das intervenções, o que levou ao estabelecimento de um novo pacote de serviços que tem por objetivo melhorar as condições das moradias sob o ponto
de vista da salubridade, segurança e acessibilidade. Assim, mantiveram-se as intervenções externas previstas pelo PSH, somadas a alguns serviços internos como melhorias
em banheiros e, em alguns casos, cozinhas (instalações e revestimentos), impermeabilização de paredes em contato com o solo, execução e melhoria de escadas, reparos
estruturais, ventilação indireta (forçada ou entre cômodos), melhorias das instalações
elétricas e execução de rampas e banheiros acessíveis, quando necessário e possível.

25. Linha de crédito oferecida pela Caixa Econômica Federal para a compra de materiais de construção e contratação de mão-de-obra com juros reduzidos para a população de baixa renda.
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Da mesma forma, as intervenções realizadas também permitiram aprimorar
as técnicas de levantamento das unidades e desenvolvimento dos projetos, adequando-os à realidade numérica dos programas. No caso das áreas inseridas no PAC 2,
os projetos de melhoria habitacional foram contratados com recursos do programa
e estão em desenvolvimento com base em modelos definidos pela SHDU. Considerando que as obras ainda não foram realizadas, ainda não é possível especular sobre
a efetividade destes modelos.
Os quadros abaixo mostram um resumo das intervenções realizadas pelo programa até o momento e das melhorias previstas nos contratos em andamento.
Tabela 4.1. Áreas atendidas pelo programa “Tá Bonito” - Diadema
Nº
Programa/Fonte
unidades
de recursos
atendidas

Ano de
intervenção

Vila Olinda 1ª Fase

2005

39

Município

Melhorias
externas

139.380,15

3.573,85

Vila Olinda 2ª Fase

2007/2008

45

FGTS +
Contrapartida
Municipal

Melhorias
internas e
externas

562.510,54

12.500,23

Vila Olinda 3ª Fase

2008/2009

16

OGU +
Contrapartida
Municipal

Construção de
embriões

504.556,20

31.534,76

2008/2009

416

PSH Instituição
bancária
Família Paulista

Melhorias
externas,
construção de
8 embriões e
infraestrutura

4.160.000,00

10.000,00

2010/2011

64

PSH Instituição
bancária
Cobansa

Melhorias
externas

576.000,00

9.000,00

277

PSH Instituição
bancária
Cobansa

Melhorias
externas e
construção de
1 embrião

2.493.000,00

9.000,00

Melhorias
externas e
construção de
2 embriões

261.000,00

9.000,00

Morro do
Samba

Barão de
Uruguaiana

D. João VI

2011/2012

Escopo da
intervenção

Custo Total
(R$)

Custo
médio/
unidade
(R$)

Área

Vila Eleonor

2011/2012

29

PSH Instituição
bancária
Cobansa

XV de Julho

2011/2012

125

PSH Instituição
bancária
Cobansa

Melhorias
Externas e
construção de
1 embrião

1.125.000,00

9.000,00

FNHIS
(Complexo
Santa Elizabeth)
+ Contrapartida
Municipal

Melhorias
internas e
externas e
construção de
1 embrião

318.462,23

18.733,07

10.139.909,12

9.863,72

Antônio
Palombo

TOTAL

2015/2016

17

1028 unidades atendidas

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações da PMD/SHDU, 2014.
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Tabela 4.2. Contratos em andamento no município de Diadema e previsão de unidades
a receber melhorias habitacionais
Núcleo
Habitacional

Naval

Ano de
intervenção

Nº
Programa/Fonte
unidades
de recursos
atendidas

2015/2016

Iguassu

Inverno
Verão

Nações

2015

2015/2016

2015

Custo Total
(R$)•

214

PAC 1 (Naval) +
Contrapartida
Municipal

Melhorias
internas e
externas e
construção de
17 embriões

1.878.880,00

8.779,81

56

PAC 1
(Mananciais) +
Contrapartida
Municipal

Melhorias
internas e
externas

254.369,00

4.542,30

169

FNHIS
(Complexo
Beira Rio) +
Contrapartida
Municipal

Melhorias
internas e
externas e
construção de
16 embriões

1.121.576,04

6.636,54

124

PAC 2
(Complexo
Gazuza)

Melhorias
internas e
externas e
construção de
2 embriões

1.519.179,98

12.251,45

Melhorias
internas e
externas e
construção de
11 embriões

12.566.999,91

15.630,59

432.252,21

86.450,44

1.282.822,75

9.645,28

15.217.598,94

8.597,51

Gazuza

2016

804

PAC 2
(Complexo
Gazuza)

União 1B

2015

5

PAC 2
(Complexo
Gazuza)

Construção de
5 embriões

Complexo
Jóquei
Carapeba

2016

133

PAC 2
(Complexo
JóqueiCarapeba)

Melhorias
internas e
externas

TOTAL

Custo
médio/
unidade
(R$)

Escopo da
intervenção

1505 unidades atendidas

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações da PMD/SHDU, 2016.

Sobre os resultados do programa “Tá Bonito”, podem ser apontados como positivos a melhoria das condições de habitabilidade das unidades e do aspecto visual
dos assentamentos, embora algumas patologias tenham permanecido, sobretudo em
relação à ventilação. No caso da Vila Olinda, a autogestão e a proposta de geração de
trabalho e renda, através da contratação de trabalhadores locais, também tiveram
bons resultados, mostrando que é possível envolver a população nas intervenções de
melhorias habitacionais.
Dentre as dificuldades, destacam-se a baixa qualidade de execução das obras,
a conciliação das expectativas dos moradores com os serviços oferecidos, devido às
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limitações financeiras dos contratos e a ausência de controle urbano após as intervenções. Quanto à contratação das obras por autogestão, avalia-se que houve grande
suporte do município na realização da prática, o que coloca em dúvida sua possibilidade de ser replicada em maior escala.

4.1.2. Melhorias habitacionais em Taboão da Serra
Localizado na região metropolitana de São Paulo, à oeste da capital, Taboão
da Serra é um município periférico que teve amplo crescimento urbano entre as
décadas de 1960 e 1980, época em que se desenvolveram as favelas e outros assentamentos irregulares. Hoje, a cidade possui uma das maiores densidades demográficas do estado, 11.994,31 hab/km² (IBGE, 2010) e caracteriza-se pela forte presença
de indústria, estimulada pela proximidade às rodovias Regis Bittencourt (BR-116) e
Raposo Tavares (SP-270) (URUSHIBATA, 2010, p.77).
As políticas habitacionais em Taboão da Serra eram bastante incipientes até
2005, tendo como prática a doação de terrenos pelo poder público para a autoconstrução. A partir deste ano, sob nova administração, o município desenvolveu seu
Plano Diretor Participativo (2006), o Plano de Riscos (2008) e os Planos de Regularização Fundiária e Habitação (2009) (MOREIRA; TSUKUMO, 2014, p. 10). Estes
documentos possibilitaram maior conhecimento do território e dos assentamentos
precários, subsidiando as políticas públicas na área habitacional.
O município de Taboão da Serra propôs intervenções de melhorias habitacionais através de duas fontes principais de recursos: o PSH e o PAC. No caso do
PAC, as áreas com atendimento previsto faziam parte de antigos contratos do Projeto de Assistência Técnica ao Programa de Saneamento para Populações em Áreas de
Baixa Renda (PAT-PROSANEAR) - CSU, Jd. Comunitário e Jd. Margarida - e do HBB
- Irati e Parque Trianon - que, devido a modificações na gerência dos programas na
esfera federal, migraram para o PAC a partir de 2007.
No âmbito do PAC, as melhorias habitacionais inseriam-se em projetos de
urbanização que incluíam obras de drenagem, saneamento, remoção e reassentamento de famílias. Conforme Moreira e Tsukumo (2014, pg. 10-12), que relataram
a experiência do Jd. Comunitário, o projeto de urbanização inicial da área focou as
diretrizes de infraestrutura, deixando em segundo plano os problemas pormenorizados das moradias. Desta forma, recursos estavam sendo aplicados sem garantir a
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melhoria dos pontos mais precários do assentamento. Considerando a dimensão da
área e a impossibilidade de atender a todas as unidades com melhorias habitacionais, a revisão do projeto teve como estratégia selecionar situações prioritárias de
precariedade para levantamento e execução das obras. Selecionou-se, primeiramente, unidades de madeira e em situação de risco e, posteriormente, situações de contiguidade espacial com nós de precariedade. O trabalho resultou em 107 vistorias e 33
projetos detalhados, sendo que alguns previam a substituição total da unidade por
nova moradia isolada ou de grupos de unidades por moradias agrupadas.
Surgiram, entretanto, muitas dificuldades na fase de execução das obras.
Inicialmente, tentou-se trabalhar de duas formas: com a administração direta da
gestão municipal, que adquiriu os materiais através de atas de registro de preço e
contratou mão de obra local; e com a licitação e contratação de empresa privada
para realização dos serviços. Na primeira situação, ocorreram problemas de furto
de materiais e dificuldades em manter um quadro estável de trabalhadores na obra.
No caso da licitação, a empresa vencedora não teve interesse em realizar as obras de
melhoria, diante da maior rentabilidade das obras de infraestrutura. Com o passar
do tempo, os projetos foram ficando desatualizados e já não condiziam com a realidade das moradias. Propôs-se assim, trabalhar com projetos e orçamentos padrão
para problemas típicos, os chamados “kits” de materiais e serviços, que atendiam a
situações de infiltração, reforço estrutural, impermeabilização, instalações hidráulicas e elétricas, entre outras (MOREIRA; TSUKUMO, 2014, p. 10). De acordo com
informações recentes26, esta proposta não teve andamento e as melhorias habitacionais com recursos do PAC acabaram não sendo executadas.
Em Taboão da Serra, as melhorias habitacionais parecem ter sido mais bem-sucedidas com recursos do PSH. As intervenções foram realizadas nos bairros Saint
Morritz I e II (Banco Luso) e Sítio das Madres I, II, III (Banco Luso) e IV (Cobansa),
atendendo a 462 famílias. A escolha das áreas deveu-se a serem assentamentos providos de infraestrutura básica, porém com baixa qualidade das moradias, além de
estarem localizados em área pública.
Assim como em Diadema, o programa estava associado à regularização fundiária, na medida em que a terra configurava-se como contrapartida do município

26. Entrevista realizada com o arq. Fabio Marques de Carvalho, em 17 de novembro de 2016.
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para viabilização dos contratos. Desta forma, as famílias que aderissem, receberiam,
além das melhorias habitacionais, a titularidade do terreno. As intervenções foram
totalmente subsidiadas, sem custo para os moradores. O valor das cotas do PSH
variava entre R$9.000,00 e R$10.000,00 por unidade e, no caso do Sítio das Madres
IV, foi aportada uma contrapartida municipal financeira de R$7.000,00 por unidade
para possibilitar a construção de embriões (URUSHIBATA, 2010, p.102-103).
Para a execução das intervenções, a primeira ação da equipe técnica era a
elaboração do cadastro social. Após o cadastro, elaborava-se uma ficha de necessidades da moradia que servia como base para o orçamento da obra. As melhorias eram
adaptadas durante a execução, conforme as necessidades dos moradores e situação
construtiva da moradia. A equipe responsável pelo programa contava com poucos
profissionais: um arquiteto, um assistente social e dois estagiários.
Apesar do sistema de contratação das obras ser menos rígido através do PSH
do que no PAC, o programa também passou por problemas neste estágio. No caso
dos contratos com o Banco Luso – para os quais a forma de realização das obras
foi através de empresa contratada - não houve comprometimento da primeira empresa para realizar as melhorias, o que levou à rescisão
do contrato. Após dois anos, foi contratada uma nova
empresa que finalizou as obras de forma satisfatória. Já
para os contratos com a Cobansa, tentou-se inicialmente a execução das melhorias por mutirão, processo que
não teve a adesão necessária dos moradores. Partiu-se
então para o sistema de autoconstrução, no qual cada
morador realizaria ou contrataria mão de obra para a
reforma de sua unidade, com materiais fornecidos pelo
programa. Este sistema, no entanto, teve problemas relacionados ao cumprimento do cronograma (URUSHIBATA, 2010, p.103-104), levando à contratação de uma

Figura 4.3. Unidade objeto de melhoria
habitacional no assentamento Saint Morritz,
em Taboão da Serra, antes da intervenção.
Fonte: Clube da Reforma (2012).

empresa para finalização da obra.
A experiência de melhorias habitacionais, através do PSH, em Taboão da Serra, teve como fator positivo a ampla gama de serviços oferecidos; que abrangia,
desde requalificação estrutural a revestimentos inter-
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Figura 4.4. Unidade objeto de melhoria
habitacional no assentamento Saint Morritz,
em Taboão da Serra, após a intervenção.
Fonte: Clube da Reforma (2012).

nos e externos, coberturas, troca ou colocação de portas e janelas, impermeabilizações, implantação de escadas, instalações elétricas e sanitárias. Diferente de Diadema, os recursos dos contratos não foram administrados de forma coletiva. Cada
família utilizou o recurso da cota exclusivamente em sua unidade. Adotou-se este
sistema considerando a inserção dos beneficiários no CADMUT, o que os impossibilitaria a receber novos subsídios habitacionais. A possibilidade de trabalhar os
serviços previstos no escopo, com certa flexibilidade, dentro do limite orçamentário
de cada unidade, permitiu solucionar os problemas mais críticos, atendendo aos anseios dos moradores e melhorando de forma significativa as condições da unidade
habitacional.
Os técnicos envolvidos no PSH em Taboão da Serra avaliam seus resultados
como bastante gratificantes, indicando que as intervenções serviram como ponto
de partida para melhorias posteriores realizadas pelos próprios moradores. Porém,
apontam como dificuldade a falta de continuidade das gestões que, no caso do município, levou a interrupção das ações de melhorias habitacionais. Sobre os projetos
com recursos do PAC, destacam a falta de flexibilidade para apresentação dos documentos, contratação das obras e prestação de contas junto à CEF.

Tabela 4.3. Áreas atendidas pelo programa de melhorias habitacionais de Taboão de
Serra
Área

Saint Morritz
I e II

Sítio das
Madres I, II,
III e IV

Sítio das
Madres IV

TOTAL

Escopo da
intervenção

Custo Total
(R$)

Custo
médio/
unidade
(R$)

342

PSH –
Instituição
bancária Banco
Luso

Melhorias
internas e
externas,
construção de
7 embriões

3.420.000,00

10.000,00

74

PSH –
Instituição
Bancária Banco
Luso

Melhorias
internas e
externas,
construção de
8 embriões

740.000,00

10.000,00

46

PSH –
Instituição
bancária
Cobansa +
Contrapartida
Municipal

Melhorias
internas e
externas,
construção de
18 embriões

540.000,00

11.739,13

4.700.000,00

10.000,00

Ano de
intervenção

Nº
Programa/Fonte
unidades
de recursos
atendidas

2008-2013

2008-2013

2006-2013

462 unidades atendidas

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações de URUSHIBATA (2010) e entrevista com Fabio Marques
de Carvalho (2016).
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4.2. ONGs e negócios sociais
4.2.1. A experiência da Habitat para a Humanidade em São Paulo:
“Habitat na Comunidade” e “Meu Lar Melhor”
A Habitat para a Humanidade é uma organização não governamental, sem
fins lucrativos, que tem como causa a promoção de moradia como um direito fundamental. A ONG está presente em 70 países e atua no Brasil desde 1992. A partir
de 2010, a Habitat, que vinha trabalhando com a produção de unidades habitacionais em regiões afastadas dos grandes centros urbanos, inicia seus trabalhos com
melhorias habitacionais, desenvolvendo experiências em Pernambuco e na região
metropolitana de São Paulo.
O primeiro projeto na região metropolitana de São Paulo, o “Arrumando a
Casa”, foi realizado no Jardim Vale das Flores, em Taboão da Serra, entre 2009 e
2011, em parceria com a prefeitura do município e a ONG Projeto Arrastão. A iniciativa resultou na reforma de 150 moradias, com recursos provenientes de doações.
As intervenções de melhorias habitacionais da ONG tiveram continuidade
com o projeto “Habitat na Comunidade” que atendeu à favela Belita Nazareth, em
São Bernardo do Campo, e está atualmente em andamento na favela de Heliópolis,
na capital. O público alvo do programa são famílias com renda de 1 a 3,5 salários mínimos, em situação de precariedade habitacional, com preferência a famílias com ao
menos um membro em situação de vulnerabilidade social (idosos, crianças, pessoas
com deficiência e mulheres chefes de família). As áreas selecionadas são assentamentos consolidados, sem possibilidade de remoção.
O projeto “Habitat na Comunidade” já realizou melhorias em 415 unidades
na favela de Heliópolis, onde atua desde 2013, e 19 em São Bernardo do Campo, em
intervenção realizada entre 2013 e 2014. O funcionamento do programa baseia-se na
disponibilização de crédito para a compra de material de construção e contratação
de mão de obra, com até 70% de subsídios e, em alguns casos, com a participação de
voluntários como mão de obra para execução da reforma. Os subsídios são provenientes de doações e variam de acordo com as condições financeiras da família beneficiada. O montante não subsidiado, pago pelos moradores, é gerido pela União de
Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis e Região (UNAS), que direciona
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os recursos para seus projetos sociais. Além da viabilização dos recursos, o programa
disponibiliza assistência técnica e social para as famílias envolvidas, mantendo para
isso, um escritório na área de intervenção. As obras são realizadas por uma empreiteira local, parceira da Habitat.
Um dos pilares do projeto é o voluntariado, corporativo ou individual. O objetivo é sensibilizar a sociedade para os problemas enfrentados nas comunidades.
No caso do voluntariado corporativo, a iniciativa privada, além de contribuir com
doações, organiza voluntários que participam diretamente das obras. Vale lembrar
que a Habitat para Humanidade, na esfera internacional, é uma organização que
incentiva fortemente o trabalho voluntário, atuando exclusivamente desta forma
em alguns países.
Atualmente, o modelo de custeio do projeto está sendo revisto. Pretende-se
criar um Fundo de Crédito Habitacional comum, em parceria com o Banco do Povo
– Crédito Solidário (BPCS) e gerido pela UNAS, fazendo com que que as proporções
entre subsídios e financiamento sejam variáveis, de acordo com a capacidade de pagamento da família. A intenção é buscar um arranjo mais sustentável, capaz de atender a um número maior de unidades. Nesta proposta, a Habitat ficaria responsável
pela assistência técnica e pela captação de recursos para as famílias que não tem
condições de acessar o fundo de crédito.
Além do “Habitat na Comunidade”, a ONG iniciou, em 2015, o projeto “Meu
Lar Melhor”. A iniciativa é uma parceria com a Rede Interação, Organização de
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) com experiência em mobilização e for-

Figura 4.5 e 4.6. Melhoria habitacional realizada pela Habitat para a humanidade na favela de Heliópolis.
Antes e depois. Fonte: Habitat para a Humanidade (2016) .
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talecimento comunitário, com o apoio da UNAS e do Movimento de Defesa do Favelado (MDF). Os locais selecionados para sua implantação foram as favelas Parque
Bristol, onde está em andamento; e Vergueirinho/Nova Divineia, ambas no município de São Paulo. Antes de ser uma proposta de intervenção, o “Meu Lar Melhor”
configura-se como um modelo de programa de melhorias habitacionais, replicável
em todo o país; com uma estratégia que combina assistência técnica, capacitação de
mão de obra, crédito subsidiado, envolvimento do mercado local e acompanhamento social em todas as dimensões do projeto.
Um dos objetivos do projeto é a criação de competência locais, através da formação de moradores para atuação como “agentes de melhorias habitacionais”. Estes
agentes tem a função de organizar a demanda, realizando o primeiro acolhimento
e identificando de maneira preliminar a necessidade de intervenções nas moradias.
Desta forma, cria-se uma estrutura local que reduz os custos de assistência técnica
e não fica limitada ao período de atuação da ONG na área. A iniciativa, que propõe
um agente semelhante ao da saúde da família para a área habitacional, vem sendo
bem-sucedida nos locais onde foi implantada. Conforme relato dos técnicos envolvidos27, os “agentes de melhorias habitacionais” acabam, com o tempo, absorvendo
conceitos da área da saúde, o que aponta para a possibilidade de unir, futuramente,
as duas competências - saúde da família e melhorias habitacionais - já que as áreas
encontram-se diretamente relacionadas.
Quanto à assistência técnica, o projeto prioriza a contração de técnicos de edificações, mas, para os casos mais complexos, há a participação de arquitetos. A contratação da mão de obra para execução dos serviços fica a cargo do morador, mas a
reforma é acompanhada pelos técnicos.
O “Meu lar melhor” realizou, até o momento, 12 reformas no Parque Bristol/
Vergueirinho. Por se tratar de um modelo de mercado, com financiamento facilitado, mas integral, estima-se que o projeto consegue atender somente a cerca de 1/3
das famílias das áreas de intervenção.

27.

Entrevista realizada com a arquiteta Mariana Estevão, diretora de programas do escritório de Inovações
Urbanas da Habitat para a Humanidade Brasil, em 16 de novembro de 2016.

162

Tabela 4.4. Áreas atendidas pelos programas de melhorias habitacionais da Habitat
para a Humanidade na região metropolitana de São Paulo
Custo
médio/
unidade
(R$)

Área

Ano de
intervenção

Nº
unidades
atendidas

Programa/Fonte
de recursos

Escopo da
intervenção

Jd. Vale das
Flores (Taboão
da Serra)

2009-2011

150

Arrumando a
Casa - doações

Melhorias
internas e
externas
Melhorias
internas e
externas

95.000,00

5.000,00

2.075.000,00

5.000,00

Belita
Nazareth
(SBC)

2013-2014

19

Habitat na
Comunidade
– doações +
financiamento

Heliópolis

2012-2016

415

Habitat na
Comunidade
– doações +
financiamento

Melhorias
internas e
externas

12

Meu Lar Melhor
– financiamento
Banco do
Povo – Crédito
Solidário

Melhorias
internas e
externas

Parque Bristol,
Vergueirinho/
Nova Divinéia

TOTAL

2015-2016

Custo Total
(R$)

596 unidades atendidas

5.000,00

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações da Habitat para a Humanidade (2016).

4.2.2.

Soluções Urbanas e o projeto “Arquiteto de família”

Criada em 2002, a ONG Soluções Urbanas tem como missão a promoção da
habitação saudável. A ONG desenvolve, desde 2008, o projeto “Arquiteto de Família”, voltado à assistência técnica e gratuita para melhorias habitacionais em áreas
de interesse social, que vem sendo implantado no Morro Vital Brazil, em Niterói RJ.
A escolha do Morro Vital Brazil para implantação do projeto está relacionada a um acordo de cooperação técnico científico realizado com o Instituto Vital Brazil, instituição vinculada à secretaria estadual de saúde do Rio de Janeiro, que custeia os serviços de assistência técnica. O projeto também contou, durante o período
inicial, com recursos provenientes do FNHIS, na modalidade assistência técnica,
através de uma parceria com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de
Janeiro. Estes recursos permitiram realizar um levantamento socioeconômico e de
precariedades das moradias, pelo qual selecionou-se 100 famílias para atendimento,
priorizando situações de vulnerabilidade social.
A metodologia do projeto, aperfeiçoada ao longo do tempo, tem como foco a
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elaboração de um diagnóstico preciso das moradias, a partir do qual se propõem intervenções para resolver as principais precariedades. Inicialmente, realizava-se um
projeto completo para cada unidade, que poderia ser executado por etapas, de acordo com as possibilidades dos moradores. Com o passar do tempo, observou-se que
esta metodologia não refletia a forma como as pessoas construíam e reformavam
suas moradias no assentamento e que os projetos ficavam obsoletos com o passar
do tempo. Incorporou-se, assim, o conceito de reforma progressiva. As intervenções
foram padronizadas, não como kits, mas como um catálogo de soluções associado
a uma planilha de orçamentos, possibilitando sua quantificação de acordo com as
características de cada unidade.
A forma de execução da obra é definida junto às famílias, podendo ser mutirão, autoconstrução assistida ou empreitadas parciais ou globais. Mas, para as
intervenções mais complexas, como execução de telhados e instalações elétricas e
hidráulicas, é recomendada a contratação por empreitada.
São fomentadas pela Soluções Urbanas duas formas de acesso a recursos: as
feiras de trocas solidárias e o microcrédito. Nas feiras de trocas, as famílias participantes do projeto podem trocar embalagens longa vida por uma moeda social
utilizada para a aquisição de materiais de construção na própria feira. Estes ma-

Figuras 4.7 e 4.8.: Melhoria habitacional realizada pelo projeto “Arquiteto de Famíla” no morro Vital Brazil
Fonte: Soluções Urbanas (2016)

Figuras 4.9 e 4.10.: Melhoria habitacional realizada pelo projeto “Arquiteto de Famíla” no morro Vital Brazil
Fonte: Soluções Urbanas (2016).
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teriais são sobras de obras e pontas de
estoque de lojas, coletadas pela ONG periodicamente. As embalagens longa vida
são encaminhadas à empresa Tetra Pak,
que fornece, em troca, telhas produzidas
com o material. O fundo de microcrédito foi criado pela Soluções Urbanas como
uma alternativa para a viabilização das

Figuras 4.11 e 4.12.: Feiras de trocas realizadas pelo projeto
“Arquiteto de Família” no morro Vital Brazil (2012)
Fonte: Soluções Urbanas (2012).

obras. Como os valores das intervenções
são, em geral, baixos – de R$500,00 a
R$9.0000,00 - as famílias realizam os
pagamentos dos valores financiados em
cerca de quatro a seis meses, podendo
depois solicitar novos créditos para outras etapas da obra.
Quanto à capacitação de mão de
obra para atuação no projeto, foi feita
uma tentativa de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) para viabilizar cursos na área de construção civil. No entanto, não foi possível adaptar a grade curricular, os horários e a duração do curso às necessidades do
projeto, o que fez com que a iniciativa não fosse bem-sucedida. Todavia, um novo
modelo de capacitação, realizado em parceria com a empresa Lafarge, teve melhores
resultados. A proposta foi reunir em aulas rápidas, no período noturno, alguns conceitos relevantes para as obras, mesclando profissionais experientes e autoconstrutores. Dentre os temas discutidos estavam conforto ambiental, eliminação de umidade, interpretação de projetos e soluções para reforços estruturais. Para a parte
prática foram formadas duplas de profissionais que, com materiais fornecidos pela
Lafarge, realizaram reformas propostas pelo programa, sendo remunerados pelas
famílias através do microcrédito viabilizado pela Soluções Urbanas.
Uma inovação do projeto “Arquiteto de família” foi a pesquisa tecnológica,
possibilitada pelo vínculo com o Instituto Vital Brazil. O projeto construiu três novas unidades com o objetivo de desenvolver soluções construtivas. Foram testados,
por exemplo, telhados elevados com telhas termoeficientes; solução que, ao ser ava-
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liada pelo Laboratório de Eficiência Energética e Conforto da Universidade Federal
Fluminense, resultou na redução de até 8oC na temperatura da moradia.
Até o momento, o projeto atendeu, com assessoria técnica, cerca de 150 famílias. Dentre estas, por volta de 60 realizaram as obras. Avaliou-se, com o tempo,
que, nem sempre as famílias em situações mais vulneráveis - priorizadas para o
atendimento com assistência técnica - buscavam possibilidades para a execução das
reformas, assim, o atendimento passou a ser por demanda.
O fato de manter-se um escritório no local foi fator determinante para possibilitar a aproximação e a criação de uma relação de confiança com a população.
Inicialmente, as famílias procuravam os agentes do projeto sem ter conhecimento
do impacto da assistência técnica, mas buscando, principalmente, recursos para a
realização das obras. Com o tempo, os participantes passaram a perceber que a assistência técnica possibilitava melhor uso dos materiais obtidos, passando a valorizar
o serviço. Também foram realizadas reuniões periódicas com a população que permitiram apresentar conceitos e obter retorno sobre o projeto.
A equipe do projeto “Arquiteto de Família” é multidisciplinar, contando com
arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, advogados, economistas e estudantes das
áreas citadas. Esta equipe é responsável por toda a gestão do projeto, desde feiras de
troca - incluindo serviços de coletas de materiais e logística de transporte – até o acolhimento das famílias, assistência técnica para projeto e obra, organização dos grupos
de mutirão, capacitação profissional, captação de recursos e prestação de contas.
Como o projeto ocorreu em um assentamento menos adensado que as outras experiências analisadas, não houve dificuldades para a resolução de problemas
relacionados à abertura de janelas, o que levou a bons resultados em relação às melhorias das condições de ventilação. Por outro lado, o Morro Vital Brazil ainda não
se encontra totalmente urbanizado, o que dificulta a ligação de elementos de microdrenagem, por exemplo, à rede pública.
Embora não se tenham números exatos sobre os recursos investidos no projeto e o retorno obtido, segundo depoimento da arquiteta Mariana Estevão28, o mon-

28. Informações obtidas em entrevista realizada com a arquiteta Mariana Estevão, diretora executiva e fundadora da ONG Soluções Urbanas, em 16 de novembro de 2016.

166

tante de investimentos é superior ao retorno prático. Mas deve-se considerar que,
nos anos iniciais, o projeto funcionou como desenvolvimento de pesquisa e metodologia. Ao longo do tempo, a equipe avaliou que o foco das intervenções deveria estar
nas obras, pois o retorno social da fase de projetos é muito baixo. Ainda conforme a
arquiteta Mariana, a experiência mostrou que, qualquer modelo de intervenção de
melhoria habitacional, seja por ONG ou por negócio social, precisa ter escala para
que se garanta alguma sustentabilidade. O custo da assistência técnica é colocado
como um ponto crítico, já que é difícil repassá-lo para a maioria das famílias, visto a
falta de recursos para a própria realização da obra.
Atualmente, há incertezas quanto à continuidade do projeto “Arquiteto de Família” em função do corte de recursos do Instituto Vital Brazil, devido à situação
financeira do estado do Rio de Janeiro.

4.2.3. O programa Vivenda
O programa Vivenda surgiu em 2013 como um negócio social, ou seja, uma
empresa que não tem como objetivo principal a obtenção de lucros; mas sim contribuir para a resolução de um problema social, no caso a melhoria das condições de
habitabilidade de moradias em favelas. A empresa formou-se a partir de três sócios
que tiveram uma experiência profissional em comum na área habitacional, atuando em um assentamento na zona leste de São Paulo. A ideia de criar uma empresa
voltada para melhorias habitacionais, com foco na população de baixa renda, partiu
do reconhecimento de algumas questões: a superação numérica do déficit habitacional qualitativo, em relação ao déficit quantitativo; a vontade dos moradores de
permanecer no local onde autoconstruíram suas moradias e a dificuldade em localizar soluções de crédito para a realização de reformas neste contexto. Em pesquisa
sobre as soluções adotadas até então para solucionar estas questões, identificaram-se
algumas iniciativas do terceiro setor, porém com poucas estratégias de sustentação financeira. Assim, a Vivenda surge com a proposta de tentar uma abordagem
integrada para a realização de reformas em moradias de baixa renda, lastreada na
dinâmica de mercado.
O diferencial do programa é oferecer um serviço completo que envolve crédito, assistência técnica para projeto e construção, mão de obra treinada e materiais. A
empresa executa reformas de baixa complexidade, visando a resolução ou melhoria
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de problemas de ventilação, infiltração e umidade mediante colocação de revestimentos, impermeabilizações e pintura. Os serviços são oferecidos através de kits
– kit banheiro, kit cozinha, kit área de serviço, kit sala e kit quarto - com valores
pré-definidos (com o teto de R$5.000,00) e executados em cerca de 5 dias. O objetivo
deste sistema é oferecer “um produto barato, simples, de rápida implementação e
pagamento facilitado” (PNUD, 2015, p.71).
Diferente das iniciativas do poder público, em geral subsidiadas, a Vivenda
oferece dois tipos de intervenção, uma financiada e integralmente paga pelo morador e outra subsidiada/doada, através de parcerias com instituições filantrópicas,
para as famílias mais carentes. Nas intervenções financiadas, o custo do produto
envolve a assistência técnica, os materiais e a mão de obra para construção. Os investimentos na fase inicial do projeto foram realizados por uma OSCIP, a Artemisia;
um banco de microcrédito, Banco Pérola; e um instituto filantrópico, o Instituto
Azzi. Atualmente o programa conta com o apoio do, também filantrópico, Instituto
Phi. Este arranjo permitiu o atendimento a clientes com renda inferior a 1,5 salário-mínimo, através de doações, reduzindo o “custo da pobreza”, ou seja,
todo o custo extra que o pobre paga simplesmente por ser pobre e por não
conseguir acessar os recursos que os ricos acessam: desde a falta de assistência técnica/arquiteto, ou de mão de obra qualificada para planejar as
obras e executá-las bem (tornando-as mais eficientes e baratas), até a falta de crédito bom e barato para reformar as casas” (PNUD, 2015, p.110).

Futuramente, a empresa pretende que seu lucro seja suficiente para custear as
intervenções das famílias não atendidas pela solução de mercado, sem a necessidade
de doações externas.
No primeiro ano de trabalho, as reformas subsidiadas corresponderam a 80%
das melhorias realizadas pela Vivenda. Esta proporção caiu para 50% no segundo
ano e a perspectiva é de que, em 2017, as reformas subsidiadas correspondam a apenas 9% do total.
A indicação dos casos atendidos pelas reformas subsidiadas parte de parcerias
da empresa com organizações de referência no território, como a SASF/PMSP (Serviço de Assistência Social à Família), e o Instituto Herdeiros do Futuro, organização
que trata de situações de violência doméstica. As intervenções realizadas dentro
deste contexto, buscam, além dos benefícios comuns proporcionados pelas melhorias, melhorar, através de intervenções no espaço, as relações familiares.
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O público alvo da empresa corresponde a famílias com renda de 0 a 4 salários mínimos, moradoras
de comunidades periféricas e favelas. Até o momento, o Vivenda tem atuado exclusivamente no Jardim
Ibirapuera, favela da zona sul de São Paulo, onde
mantém seu escritório/stand de vendas e realizou
471 reformas, até o final de 2016. Em 2017, a empresa
abrirá um novo escritório em São Miguel Paulista,
na zona leste do mesmo município. A expectativa é
que se atinja, até o final deste ano, 1.000 unidades
reformadas nos dois territórios.

Figuras 4.13 e 4.14.: Banheiro reformado pelo
programa Vivenda antes e após a intervenção.
Fonte: ATHIS (2016).

A equipe do programa é composta pelo corpo
técnico, pela equipe de vendas e de obras. O corpo
técnico conta com um arquiteto coordenador e dois
estagiários, que realizam as visitas domiciliares, enquanto a equipe de vendas e promoção possui dois
freelancers e um profissional fixo, que faz o relacionamento inicial com todos os clientes. A equipe de
obras é formada, além dos pedreiros - contratados
como prestadores de serviços - pelo mestre de obras
e um responsável pelo controle de materiais. A empresa estima que a capacidade de atendimento desta
equipe é de até 60 melhorias por mês. Esta estrutura será replicada no novo
escritório em implantação na zona leste de São Paulo.
O programa também realiza parcerias com a indústria de materiais de construção para a aquisição de produtos com melhor custo. Dois projetos pilotos encontram-se em desenvolvimento nesta área, através de parcerias institucionais com as
empresas Vedacit (impermeabilizantes) e Intercement (cimento Cauê). Trata-se de
acordos nos quais a indústria vende seus produtos a preços mais competitivos para
o depósito de materiais de construção local, que repassa os descontos ao programa.
Está em estudo também, uma parceria com um grande distribuidor de materiais de
construção, que possibilitará a aquisição de materiais de construção diversos com
menor custo.
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Os responsáveis pelo programa colocam como principal dificuldade para sua
efetividade o financiamento da obra:
Como é sabido, há pouco financiamento público para ações de melhoria
habitacional, ao mesmo tempo em que instituições financeiras privadas
também não tem interesse em financiar moradores de baixa renda, residentes em áreas irregulares, para atividades não produtivas, como uma
reforma. Uma das nossas principais dificuldades é internalizar esse papel de “banco”, e criar um mecanismo de parcelamento das obras que
atenda tanto às necessidades dos moradores, quanto às do negócio, para
que seja sustentável financeiramente (ATHIS, 2016).

Além do financiamento, são elencados outros pontos que não impedem o
desenvolvimento do programa, mas que, na opinião dos responsáveis pela prática,
poderiam ser melhor resolvidos. Dentre eles estão a aquisição de materiais de construção com maiores descontos e a qualificação da mão de obra.
Ressalta-se que o programa ainda se encontra em fase experimental, na qual
estão sendo testadas soluções diversas para viabilizar as questões de financiamento
e execução das obras. Apesar de ser uma iniciativa recente, o programa Vivenda tem
tido ampla repercussão na mídia, sendo um de seus sócios, inclusive, reconhecido
através do Prêmio Empreendedor Social do Futuro.

4.3. Considerações sobre os programas de melhorias habitacionais a partir das experiências analisadas
A análise das experiências descritas acima nos permite destacar adversidades comuns enfrentadas na implantação dos programas de melhorias habitacionais.
Podemos observar, também, progressos em relação a algumas dificuldades. Uma delas diz respeito à própria obtenção de recursos para as intervenções. Inicialmente,
os programas promovidos pelo poder público local contaram com recursos próprios
ou linhas de financiamento que dependiam do aporte de contrapartida ou contribuição dos beneficiários, como é o caso do programa Carta de Crédito – FGTS e dos
primeiros contratos de urbanização integrada. Com o passar do tempo, surgiram outras possibilidades para realizar as intervenções, de forma subsidiada; não onerando
financeiramente os municípios, nem os moradores, como o programa PSH – no qual
a contrapartida municipal ocorre em função do terreno público e investimentos
realizados na urbanização – ou os contratos da segunda etapa do PAC, totalmente
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subsidiados pelo governo federal. Os recursos subsidiados para estes contratos, no
entanto, possuem tetos. Os limites dificultam a realização de melhorias complexas,
que exigem maior aporte financeiro.
Atualmente, a crise econômica mundial e a ascensão, no cenário nacional, de
governos que retomam práticas neoliberais, coloca em dúvida a continuidade dos
subsídios para urbanização de favelas, inclusive dos programas em andamento. Vale
destacar que as melhorias habitacionais são, geralmente, o último serviço a ser realizado dentro das urbanizações, correspondendo ao elo mais frágil na ocasião de
cortes de verbas.
No caso dos programas desenvolvidos por ONGs e negócios sociais, parte do
recurso empregado nas intervenções é obtido através de doações, além de utilizar-se, em algumas situações, trabalho voluntário. O modelo gera incertezas sobre a
capacidade de ampliação de atendimento destes programas, uma vez que não há
garantia de continuidade das doações ou do voluntariado. O limite de recursos também é um desafio para as ONGs e negócios sociais, levando à realização de obras em
etapas, com foco nas precariedades mais graves.
Muito se tem discutido, nos últimos anos, acerca da possibilidade de microfinanciamentos para a realização de melhorias habitacionais em favelas. As ONGs e
negócios sociais que lidam com o tema parecem caminhar nesta direção. A discussão
parte do princípio de que uma parcela das famílias moradoras de favelas teria condições de arcar com os custos da reforma e que a medida possibilitaria ampliar a escala
das intervenções. Rolnik (2015, p.131) coloca algumas preocupações com a questão,
na medida em que a concepção de combate à pobreza do microfinanciamento está
centrada na promoção do empreendedorismo e na disciplina financeira e não na
redistribuição de renda, abertura de oportunidades e igualdade. Além disso pressupõe-se uma visão financeira da vida, transformando a casa em ativo a ser investido
e garantia para obterem-se financiamentos:
O microfinanciamento parece ser a nova fronteira subprime29 do capitalismo, na qual o capital destinado a promover o desenvolvimento e
o capital financeiro fundem-se e colaboram de tal forma que os novos
sujeitos do desenvolvimento são identificados e novos territórios de in-

29. O subprime é um tipo específico de produto hipotecário, surgido nos Estados Unidos no final dos anos 1970,
voltado à população pobre. Corresponde a um crédito de altíssimo custo oferecido a famílias compostas por
minorias e outros grupos que historicamente não tiveram acesso a crédito por serem considerados de alto
risco (ROLNIK, 2015, p.64).
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vestimento são abertos e consolidados. Assim como o subprime do mercado hipotecário norte-americano e as hipotecas “criativas” da Espanha,
o microfinanciamento transforma territórios e populações estigmatizadas – por raça, classe, gênero e forma de posse – em objeto de colonização
e exploração financeira. [...] O microfinanciamento marca a expansão do
capital na direção de sua última fronteira urbana: as favelas da periferia
do capitalismo, fim de linha de uma longa estratégia de desconstrução
da moradia como direito e de sua transmutação em ativo financeiro. Em
nome do combate à pobreza. (ROLNIK, 2015, P.140).

Há o reconhecimento de que os microfinanciamentos não conseguem atingir
a população mais pobre. Desta forma, acabam focando a população pobre de maior
renda (renda 50% superior a linha nacional da pobreza), composta por indivíduos
economicamente ativos, às vezes com emprego formal, ou que contam com estratégias diversificadas de meios de vida (ROLNIK, 2015, p.136). Até mesmo os técnicos
envolvidos nas experiências das ONGs apontam esta condição. A arquiteta Mariana
Estevão (Habitat para a Humanidade)30 levanta como possibilidade, aliar uma solução de mercado, que financiasse as melhorias das famílias com melhores condições
financeiras com uma política pública, que se encarregaria das melhorias para as famílias mais carentes e dos recursos para a assistência técnica. Fernando Assad (Vivenda)31 também acredita que a associação de subsídio e crédito pode potencializar
o impacto das políticas públicas. Se esta vinculação ocorrer através de organizações
que já estão no território, atreladas a outras políticas públicas, como a assistência
social e a atenção básica a saúde, pode-se potencializar também a dimensão social
das intervenções.
Obviamente, se considerarmos o universo de inadequação domiciliar do país,
os recursos necessários para atender a totalidade da demanda de melhorias habitacionais seriam vultosos. No entanto, ao menos na esfera pública, parece que a maior
dificuldade para que os programas de melhorias habitacionais ganhem escala e celeridade não tem sido a captação de recursos e sim sua operacionalização.
Esta dificuldade se reflete no modelo de contratação das melhorias. Os recursos viabilizados por meio de programas públicos estão submetidos a uma série
de normas que limitam as possibilidades de contratação das obras. As intervenções
de melhorias habitacionais realizadas através do FNHIS e do PAC, na modalidade
“Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários” (para contra-

30. Em entrevista realizada em 16 de novembro de 2016.
31.

Em entrevista realizada em 6 de janeiro de 2017.
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tos até 2012), por exemplo, admitem a empreitada, ou seja, contratação de empresa
através de licitação, como única forma de execução dos serviços.
As intervenções realizadas na lógica da empreitada apresentam dificuldades
como a falta de interesse das empresas em realizar obras de melhorias habitacionais
e a baixa qualidade dos serviços. O grau de dificuldade de realização dos serviços
em áreas de favelas, que apresentam situações viárias e, em muitos casos, topográficas, complexas; somado ao fato de tratarem-se de reformas, realizadas em unidades
habitadas, resulta em obras caras e demoradas. De modo geral, esta dificuldade não
é medida através das planilhas oficiais que servem de base para os orçamentos de
obras públicas (SINAPI, SIURB, CPOS, etc). Como consequência, os contratos não
são atrativos para as construtoras e é comum não se apresentarem interessados nas
concorrências. Em alguns casos, como aconteceu em Diadema, nas obras do PAC da
favela Naval e em Taboão da Serra, no Jd. Comunitário, onde as obras de melhoria
foram contratadas junto às de infraestrutura; as construtoras realizaram somente
a infraestrutura, mais rentável, rescindindo o contrato no momento das melhorias.
No caso do PSH, os municípios conseguiram realizar as intervenções com empresas
contratadas, entretanto, observou-se (ao menos no caso de Diadema) baixa capacitação destas empresas, acarretando em má qualidade de execução das obras.
Por outro lado, na única experiência analisada realizada por autogestão, com
contratação de mão de obra local, a segunda fase da Vila Olinda, em Diadema, embora se tenha obtido melhores resultados sob o ponto de vista da melhoria das condições de habitabilidade das moradias, houve grande suporte da equipe técnica municipal no subsídio à prática da autogestão. Vale ressaltar ainda o caráter individual
das obras de melhorias habitacionais, ou seja, diferente das obras de urbanização,
nas quais a comunidade se une para a resolução de um problema comum; são obras
que buscam solucionar problemas habitacionais específicos de uma família, o que
dificulta a organização da população para uma gestão coletiva.
Alguns programas tentaram associar a geração de trabalho e renda às melhorias habitacionais através da capacitação e contratação de mão de obra local, como
foi o caso do “Tá Bonito” e do “Arquiteto de Família”. A experiência da Vila Olinda, em Diadema, onde se capacitou moradores locais para que fossem empregados
nas obras do programa “Tá Bonito”, mostrou algumas dificuldades neste sentido.
Primeiramente, observou-se baixo interesse da população em participar da práti-
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ca. Pesquisas sobre capacitação profissional no campo da construção civil32 indicam
que a área é vista como uma possibilidade de trabalho temporário - até mesmo por
ser uma atividade fisicamente pesada, sujeita a acidentes e com baixa remuneração
– sendo que, dificilmente, os trabalhadores buscam construir uma carreira na construção civil. Outro problema foi adequar a capacitação profissional às necessidades
do programa. Tentaram-se realizar breves cursos que preparassem os trabalhadores para as situações mais comuns que seriam enfrentadas no dia a dia da obra; no
entanto, concluiu-se que a formação de pedreiros, serventes, carpinteiros e demais
profissionais da construção, exige tempo e dedicação. Soma-se aos fatores anteriores a alta rotatividade dos trabalhadores da construção civil, que frequentemente
localizam melhores oportunidades de trabalho em outras obras, abandonando os
serviços de melhorias habitacionais. No caso do programa “Arquiteto de família”,
tentou-se uma parceria entre a Soluções Urbanas e o SENAI para a capacitação profissional. Observou-se, no entanto, que cursos de longa duração não condiziam com
a realidade dos moradores do assentamento, o que levou a uma nova tentativa, com
a realização de cursos curtos, ministrados em aulas noturnas. As duas experiências
mostram a dificuldade em associar a carga horária necessária à formação da mão de
obra com a disponibilidade de tempo da população.
Quanto à eficiência na execução e qualidade das obras, observamos avanços
na experiência do negócio social. O fato de oferecer um produto fechado, com curto prazo de execução, somado à negociação direta de descontos com a indústria de
materiais de construção, possibilita maior economia e agilidade nas intervenções.
Aparentemente, a satisfação dos beneficiários com as obras também é maior nesta
iniciativa.
Outra dificuldade observada nas experiências analisadas refere-se à assistência técnica. Os projetos de melhoria habitacional, bem como o acompanhamento
das obras têm, como já mencionado, caráter individual, requerendo atendimento
personalizado e inviabilizando projetos padrão. Assim, realizar melhoria habitacional em larga escala envolve tempo e custos elevados. Em geral, as fontes de recursos
utilizadas para a realização das melhorias não preveem remuneração para assistência técnica.

32.

Com base em relatos obtidos na oficina da “Caravana do Trabalho”, projeto da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, realizada em 2007 no município de Diadema, com o objetivo de elaborar um
plano plurianual para a qualificação profissional.
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Sancionada em 2008, a Lei Federal de Assistência Técnica (11.888/2008) assegurou às famílias com renda até três salários mínimos o direito à assistência técnica
pública e gratuita, mediante equipes municipais próprias, convênios com entidades
de classe, associações sem fins lucrativos ou programas de extensão universitária. A
assistência prevista na lei abrange trabalhos de projeto, acompanhamento e execução de obras a cargo de profissionais de arquitetura, urbanismo e engenharia para
edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. A lei prevê, inclusive, a disponibilização de recursos do FNHIS para subsidiar os programas
municipais de assistência técnica. No entanto, até o momento, as ações propostas
não se efetivaram. Vale ressaltar que a lei de assistência técnica surge da reivindicação dos movimentos de moradia organizados, voltados principalmente à produção
de novas unidades, desta forma, sua aplicação em melhorias habitacionais, embora
prevista na redação da lei, não foi difundida e aplicada.
Todas as experiências analisadas, ofereceram, de alguma forma, assistência
técnica, tanto social, quanto para projeto e acompanhamento de obras, não cabendo
aqui avaliar a qualidade e efetividade dos serviços33. Observa-se que as intervenções
com menor número de unidades, como a segunda etapa da Vila Olinda, em Diadema,
e a do Jardim Comunitário, em Taboão da Serra, permitiram maior detalhamento
dos projetos e discussão da proposta com a população. No caso do PSH, aplicado
em maior escala, tanto em Diadema, quanto em Taboão da Serra, embora a obra
tenha baseado-se em levantamentos preliminares individualizados, muitos serviços
foram acordados com os moradores durante a execução. Para as obras previstas com
recursos do PAC o sistema mais utilizado para permitir a orçamentação das obras,
tem sido o de “kits” e soluções padrão. Destacamos que estes levantamentos permitem apresentar elementos mínimos para a contratação das obras, mas sua execução
exigirá um trabalho minucioso de acompanhamento, no sentido de adaptar os kits
às especificidades de cada unidade.
Quanto aos recursos utilizados para a assistência técnica para as iniciativas
do poder público, adotou-se, na maioria dos casos, recursos municipais próprios,
através do corpo técnico das secretarias de habitação ou assessoria contratada, não
havendo custos para os moradores. Alguns contratos do PSH, em Diadema, utili-

33.

A dissertação de Joice Genaro Gomes (2014) aprofunda esta discussão realizando uma análise sobre a
experiência dos “Arquitetos da Comunidade” de Cuba, e o programa “Tá Bonito” em Diadema.
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zaram parte do valor das cotas individuais do programa para a contratação de assessoria. Também está sendo realizada, no mesmo município, outra tentativa para
solucionar a falta de recursos e melhorar a qualidade dos projetos. Utilizou-se, em
contrato do PAC-2, os recursos previstos para projeto (3% do valor de repasse) para
a contratação de projetos de melhoria habitacional. Esta iniciativa permitiu a realização de cerca de 1.000 projetos individualizados, distribuídos em dois assentamentos. O trabalho, no entanto, levou três anos para ser concluído; o que levará a
ajustes no momento de execução, tendo em vista a dinâmica das transformações das
moradias nas áreas de favela.
No caso dos negócios sociais, como vimos na experiência da Vivenda, a assistência técnica é um dos itens financiados pelos pacotes oferecidos na solução de mercado. Dentro da proposta da empresa, projeto e acompanhamento de obra associam-se ao fornecimento de materiais e contratação de mão de obra direta em um pacote
que oferece soluções rápidas para problemas de habitabilidade. Apesar de apresentar
uma proposta acessível à população de baixa renda, diante da baixa capacidade de
atendimento do poder público, deve-se considerar que a assistência técnica gratuita
é garantida à população de até três salários mínimos – que compõe grande parte do
público atendido pela Vivenda - através da Lei Federal 11.888/2008.
Há de destacar-se também, dentro do tema da assistência técnica, a incompreensão da precariedade habitacional como problema urbano por parte dos moradores de favela. Muitas vezes as demandas apontadas pelos técnicos não correspondem aos principais anseios dos moradores. Em geral, questões como insolação,
ventilação e escadas adequadas são aspectos secundários para a população diante de
necessidades mais prementes como a ampliação da unidade ou execução de revestimentos internos, o que mostra que o diálogo entre técnicos e moradores precisa ser
aprofundado. As experiências das ONGs Habitat para a Humanidade e Soluções Urbanas avançaram neste sentido com a instalação de escritórios nos territórios de intervenção, possibilitando maior aproximação com as comunidades e estabelecendo
vínculos de confiança. A proposta do “Agente de Melhorias Habitacionais” da Habitat para a Humanidade, que prevê a formação de moradores locais para atuarem na
identificação preliminar das precariedades, estabelecendo o primeiro contato com a
população também mostrou progressos neste ponto.
Quanto à responsabilidade técnica que envolve as obras de melhorias; ou
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seja, as incertezas dos técnicos ao se responsabilizar legalmente por intervenções
realizadas em unidades autoconstruídas, sem projetos e cálculos estruturais; apesar
do tema ser recorrente nos debates sobre melhorias habitacionais, as experiências
apresentadas conseguiram superar o entrave. Conforme relato de técnico que participou das intervenções do PSH em Taboão da Serra34, embora esta discussão fosse
corriqueira, o fato de haver uma agente “construtora” com perfil de atendimento
às pequenas intervenções, com suporte do corpo técnico municipal, trouxe mais
segurança aos técnicos responsáveis. Em Diadema, embora o assunto tenha sido levantado, também não foi um impeditivo para a realização das obras. Quando havia
alguma dúvida relacionada a questões estruturais, acionavam-se os engenheiros da
Secretaria de Habitação que, em conjunto com os técnicos responsáveis pelo programa, acordavam a solução a ser adotada; havendo inclusive, situações nas quais reformas foram substituídas pela construção de novas unidades, devido à insegurança
estrutural.
A iniciativa do negócio social relatada não ofereceu, no escopo de seus serviços, intervenções estruturais, apontando a questão da responsabilidade técnica
como um dos impeditivos para sua realização. Limita-se assim o alcance do programa, uma vez que problemas estruturais de natureza diversa, embora não sejam tão
frequentes, correspondem a uma das precariedades mais graves a serem atendidas
pelas melhorias habitacionais. Conforme informações de seu representante35, a proposta da empresa, em sua fase experimental, foi começar com intervenções simples,
mas a criação de um kit voltado à reparos estruturais não é descartada como possibilidade futura.
A vinculação dos programas de melhorias habitacionais com a regularização
fundiária dos assentamentos são um aspecto positivo das iniciativas promovidas
pelo poder público, visando concluir de fato a urbanização das áreas envolvidas,
que passam a contar, além da infraestrutura, com moradia adequada e garantia de
posse da terra. As duas ações, entretanto, possuem tempos diferentes. No caso de
Diadema, todas as áreas atendidas com melhorias habitacionais ainda estão com
o processo de regularização fundiária em andamento. Ressalta-se que a primeira
intervenção ocorreu em 2005. Em Taboão da Serra, até o momento, a titulação final

34.

Informações fornecidas em entrevista realizada com Fabio Marques de Carvalho, em 20 de outubro de 2016.

35. Informações fornecidas em entrevista realizada com Fernando Amiky Assad, em 06 de janeiro de 2017.
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ocorreu apenas no assentamento Saint Morritz.
Outra questão importante é colocada com a associação de melhoria habitacional e regularização fundiária. Quando executadas através dos programas públicos, as intervenções levam à inserção dos beneficiários no CADMUT; o que implica que não poderão ser atendidos por outros programas habitacionais subsidiados,
como empreendimentos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU), MCMV ou até mesmo o financiamento facilitado de materiais de construção. Por um lado, subentende-se que, em um assentamento urbanizado, com regularização fundiária e cujas unidades foram objeto de melhoria habitacional, o problema de moradia está resolvido, não sendo necessários novos subsídios do governo.
Os problemas relatados pelas experiências em relação à inclusão dos beneficiários
no CADMUT apontam, no entanto, para uma interpretação diferente deste quadro. Em muitos casos, a limitação de recursos por unidade imposta pelos programas
não permite a finalização da moradia, mas somente o atendimento às questões mais
urgentes. Em outras situações, pode haver necessidades de ampliações futuras, em
função do aumento do número de componentes do núcleo familiar; situação que
poderia ser atendida através de linhas de crédito populares para reforma, como o
Construcard. Ou, ainda mais grave, os programas de melhorias habitacionais podem não estar garantido a moradia efetivamente adequada, levando à necessidade
de realização de intervenções posteriores pelos moradores ou à busca por uma unidade habitacional em programas de provisão.
A equipe de Diadema aponta uma grande angústia com o fato de, devido
a limitações financeiras, não conseguir realizar todos os serviços necessários para
finalizar as unidades. Muitas vezes os serviços mais relevantes não correspondem
aos mais visíveis e o aspecto final é de que a moradia continua inacabada. Representantes das ONGs compartilham a mesma angústia, mas relevam, também, pontos
positivos da reforma gradual na apropriação das melhorias pela população, conforme relato da arquiteta Mariana Estevão (Habitat para a Humanidade)36:
Sempre procuramos fazer algum acabamento, nem que seja em um cômodo, até mesmo para dar à família a sensação de algo realizado, porque,
às vezes, a gente cuida de algo que é necessário, mas não é tão visível. [...]
Até para os investidores é importante que se tenha algo para mostrar.
Então é importante isso para a família, é importante isso para o investidor, e é importante também para a equipe poder ver o resultado. [...] Por

36. Entrevista realizada em 16 de novembro de 2016.
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outro lado, o que eu percebo, nas experiência que tive de fazer reforma
completa, (é que) a gente, com isso, consegue ter resultados fantásticos,
a cara fica ótima, mas a família não acompanhou este progresso. Porque
não podemos desconsiderar que são famílias em situação de vulnerabilidade social, e esta reforma gradual, de certa forma, é importante para
que a família consiga ir se fortalecendo ao longo do tempo. [...] Fazendo
o acompanhamento social, a gente percebe que uma primeira reforma,
depois de algum tempo, promove mudanças de comportamento muito
significativas. Então eu defendo que, mesmo que a gente não tenha este
resultado imediato, que gera esta angústia de que a casa nunca fica pronta, que (a reforma) seja gradual, que seja progressiva, para que se consiga,
com isso, um desenvolvimento social mais equivalente à melhoria da
casa.

O administrador Fernando Assad37 argumenta de forma semelhante sobre a
realização das reformas de maneira gradual, através dos kits oferecidos por ambiente, pela Vivenda:
[...] Por mais que a gente faça um cômodo, vai ser um cômodo com começo, meio e fim. O resto vai estar o que for, mas aquilo tem que estar um
brinco e funcionando. Isso é uma coisa que a gente pensava sob um ponto
de vista de eficiência, mas a gente vê que tem uma outra dimensão, que
é esta dimensão mais psíquica, que é muito bonita. Quando a pessoa tem
um ponto de luz na casa, aquele negócio impacta ela de um jeito absurdo,
gera um incômodo muito grande você ter uma casa desestruturada e um
banheiro brilhando [...] Ela acima de tudo, cria uma referência diferente.
Ela fala: ‘Puxa, dá para ser assim, não precisa ser como sempre foi.’ Então isso é uma faísca para a transformação que é muito bonita, tanto do
ponto de vista da dimensão impacto, porque isso gera impactos diversos
na vida da pessoa, quanto na dimensão venda, porque ela vai ficar doida
para comprar outro (kit) e avançar na reforma. Então eu entendo que é
uma decisão acertada.

Observa-se, através das experiências, que as tentativas de acertar são infindáveis, alteram-se sistemas de levantamentos, contratação de obras e até normativas
de programas no intuito de se melhorar o alcance e a qualidade das intervenções.
As experiências analisadas mostram, sem dúvidas, melhorias significativas nas
unidades qualificadas, observando-se melhores resultados quando as melhorias são
internas e externas. Há algumas precariedades, entretanto, que requerem intervenções amplas e caras, que acabam não sendo viabilizadas a contento pelos programas,
como aquelas relacionadas à ventilação e insolação das unidades.
Não é surpresa que os municípios de Diadema e Taboão da Serra, justamente
as duas cidades com maior densidade demográfica do estado de São Paulo, e com
parcela significativa da população vivendo em assentamentos informais, tenham

37.

Entrevista realizada em 6 de janeiro de 2017.
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sido pioneiras nas políticas de melhorias habitacionais em favelas. O adensamento
das áreas de favela traz prejuízos diretos na ventilação e insolação das unidades e
esta situação, na maioria dos casos, é de difícil resolução, demandando a criação de
poços de ventilação ou corredores. Além de ser uma intervenção tecnicamente complexa, por envolver alterações de estrutura e captação de águas pluviais, a recepção
dos moradores a este tipo de solução é baixa, principalmente por conta da perda de
área construída em lotes já diminutos.
Durante a construção do Plano Local de Habitação de Interesse social (PLHIS)
de Diadema, em 2009, foram realizadas oficinas temáticas com a população, tendo
como base um trecho selecionado do território do município. O grupo que tratou
de melhorias habitacionais fez entrevistas com moradores de favelas incluindo a
seguinte questão: Você concordaria em perder parte da área construída de sua moradia para ter melhores condições de ventilação? A resposta de dois terços dos entrevistados foi negativa. Nas intervenções da segunda fase do programa “Tá Bonito”,
na Vila Olinda, alguns poços de ventilação foram propostos, mas sua execução não
foi autorizada pelos moradores. A solução adotada pelos programas para resolver
esta questão tem sido, muitas vezes, aberturas indiretas para outros cômodos da
moradia. Avaliamos que a intervenção minimiza, mas não resolve o problema de
ventilação.
Há problemas também com a melhoria de escadas. Os motivos são similares
aos da ventilação. Refazer escadas requer ajustes na estrutura da moradia e pode
resultar em perda de espaço. A situação agrava-se no caso de escadas sobre o sistema viário que, geralmente, possibilitam o acesso a outras unidades no mesmo lote.
Neste caso, a solução requer interferências em duas (ou mais) moradias distintas, gerando conflitos entre os envolvidos. A maior parte dos programas não
consegue solucionar a questão.
Estas

dificuldades

mostram,

mais uma vez, que é preciso compreender as melhorias habitacionais como
intervenções coletivas e não individualizadas. A proposta de Taboão da Serra
no Jd. Comunitário avançou nesta área
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Figuras 4.15. Abertura entre cômodos para
melhoria da ventilação. Vila Olinda, Diadema
Fonte: SHDU/PMD (2007)

ao propor melhorias para nós de precariedade, com algumas remoções e construção
de unidades agrupadas.
Vale ressaltar, por fim, a ausência de instrumentos de controle urbano pós
realização das melhorias habitacionais. A falta de fiscalização e assessoria técnica
para reformas e ampliações posteriores às intervenções compromete a efetividade
das ações. Observa-se, em algumas áreas requalificadas, a continuidade do processo
de adensamento, com a reprodução das precariedades equalizadas com as melhorias.
Com base nas dificuldades observadas nas experiências relatadas é possível compreender que a melhoria de moradias em favelas é uma equação complexa,
que envolve tempo, recursos e vontade política. No entanto, as poucas iniciativas
realizadas mostram que é possível melhorar significativamente a qualidade destas
moradias, possibilitando melhores condições de vida aos seus habitantes. Apresentamos abaixo uma tabela resumo das principais dificuldades e avanços observados
nas práticas analisadas.
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Tabela 4.5. Resumo das principais dificuldades e avanços identificados nas
experiências analisadas
Etapa

Dificuldades

Avanços

• O limite por unidade dos recursos
subsidiados pelos programas públicos
voltados às melhorias habitacionais
dificulta a realização de intervenções
complexas;

Captação de
recursos

• Obtenção de financiamentos para
a população de baixa renda para
atividades não produtivas;
• Incertezas sobre a obtenção e
continuidade de doações, para os
programas que se utilizam desta fonte
de recursos;

• Possibilidade de utilização de
recursos federais a fundo perdido
(PSH/FNHIS/PAC);
• Inserção do componente “melhoria
habitacional” nos programas de
urbanização integrada.

• Inserção dos beneficiários de
programas com recursos públicos
no CADMUT, impossibilitando a
participação em outros programas
habitacionais subsidiados pelo governo.

• As normativas vinculadas às fontes de
recursos limitam a forma de contratação
das obras;

Arranjos
produtivos

• Baixo interesse das construtoras na
realização de obras de melhorias
habitacionais, em função da alta
complexidade e baixa rentabilidade;
• Grande suporte do poder público no
subsídio às práticas de autogestão;
• Baixa qualidade de execução das obras.

• Baixo interesse da população nas
capacitações oferecidas;

Capacitação da
mão-de-obra

• Adaptação da grade curricular dos
cursos técnicos à realidade da
população das áreas de intervenção e
necessidades das obras de melhorias
habitacionais.
• Caráter individual das intervenções
faz com os projetos de melhorias
habitacionais sejam caros e demorados;
• Alta exigência quanto à
responsabilidade técnica pelas
intervenções em moradias
autoconstruídas;

Assistência
técnica

• O corpo técnico disponível
para execução de projetos e
acompanhamento das obras geralmente
não condiz com a escala das
intervenções;
• As unidades em favelas estão em
constante transformação, o que torna
os projetos de melhorias habitacionais
obsoletos em curto intervalo de tempo.
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• A contratação de pequenas
construtoras com perfil para a
execução de obras de reforma resulta
em obras de melhor qualidade;
• A autogestão permite o controle
popular dos recursos aplicados nas
obras de melhorias habitacionais;
• A contratação de mão-de-obra local,
no processo de autogestão, resulta na
geração de trabalho e renda nas áreas
atendidas;
• A realização de parcerias com a
indústria e fornecedores de materiais
de construção tende a reduzir os
custos das intervenções.

• Os moradores capacitados são
absorvidos por outras oportunidades
de trabalho na área da construção
civil após o término das atividades dos
programas.

• A implantação de escritórios locais
permite a aproximação com a
população, facilitando os trabalhos;
• Os “Kits” e soluções padrão são
uma alternativa para o orçamento
das obras, com redução do custo de
projetos;
• A capacitação de competências locais
para lidar com o tema das melhorias
habitacionais pode reduzir o custo de
assistência técnica e possibilitar maior
diálogo com a população.

Tabela 4.5. Resumo das principais dificuldades e avanços identificados nas
experiências analisadas
Etapa

Dificuldades

Organização
comunitária

• O caráter individual das intervenções
de melhorias habitacionais não favorece
a organização e participação da
comunidade.

Resolução das
precariedades
habitacionais

• Realização de intervenções
complexas (abertura de poços de
ventilação, escadas, etc), devido ao
custo, receptividade da população e
exigências da responsabilidade técnica.

Gerais

• Descontinuidade de gestões não
permite o acúmulo de experiências.

Avanços

• Melhoria do aspecto visual das
áreas atendidas e da autoestima da
população;
• Melhoria significativa das unidades
atendidas pelos programas.

Fonte: Elaborado pela autora.
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5

MELHORIAS HABITACIONAIS
EM FAVELAS: CONTRIBUIÇÕES
PARA O APRIMORAMENTO
DAS INTERVENÇÕES

Figura 5. Trabalhador do
programa “Tá Bonito” - Vila
Olinda - Diadema
Foto da autora
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Com base nas informações levantadas nos capítulos anteriores que abordaram
o conceito de moradia adequada, as precariedades das moradias em favela e experiências que buscaram melhorar estas condições; o objetivo deste capítulo é apresentar algumas recomendações para o aprimoramento das intervenções de melhorias
habitacionais.
É preciso considerar, primeiramente, que não há fórmulas para a realização
de melhorias habitacionais, sendo que as intervenções devem adequar-se às características do local, à população envolvida e aos recursos disponíveis. No entanto, o
breve acúmulo em pesquisas sobre precariedades habitacionais e experiências de
melhorias realizadas nos permitem apontar algumas diretrizes para que as iniciativas sejam mais efetivas.
Como já foi possível observar ao longo da pesquisa, as condições que determinam as precariedades habitacionais nem sempre se relacionam exclusivamente
às unidades. Propusemos, assim, a divisão do capítulo em três blocos. O primeiro
bloco refere-se aos problemas que se relacionam à configuração urbana dos assentamentos, ou seja, que demandam intervenções de reurbanização de diferentes escalas
para serem resolvidos. O segundo bloco trata do enfrentamento às precariedades
que podem ser resolvidas pelos programas de melhorias habitacionais através de
intervenções individualizadas; assim, são propostas algumas recomendações divididas em temas que permeiam os programas de melhorias habitacionais: arranjos produtivos, assistência técnica e soluções construtivas. O último bloco faz uma relação
com o controle urbano, mostrando que esta ação é fundamental para que se garanta
os benefícios obtidos com as melhorias.

5.1. Melhorias habitacionais e inserção urbana
O local de implantação dos assentamentos, assim como seu desenho, determinando o tamanho de lotes e do sistema viário, tem importante influência sobre as
condições das moradias.
Considerando o alto custo do solo urbano, e ainda, a escassez de recursos
durante o processo de urbanização, as favelas foco desta pesquisa foram, muitas
vezes, parcialmente consolidadas em terrenos inadequados. A extrema proximida-
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de com córregos e nascentes, ainda que canalizados, gera problemas constantes de
infiltração e umidade provenientes do solo. Dificilmente esses problemas serão solucionados através de impermeabilizações. Além disso, a manutenção de moradias
nesta situação pode contribuir para a contaminação dos cursos de água, não sendo
desejável do ponto vista ambiental.
Também observamos - através das avaliações realizadas nos estudos de caso
- que algumas unidades em favelas, devido a fatores como desenho das quadras, tamanho dos lotes, características do sistema viário e situações de adensamento construtivo, são bastante comprometidas do ponto de vista da ventilação e insolação,
não apresentando as condições mínimas para garantia da salubridade.

Figura 5.1. Aerofoto do núcleo habitacional Vila Nova onde
é possível observar, através das áreas sombreadas, que as
dimensões reduzidas dos lotes e do sistema viário, aliadas
ao adensamento através da verticalização comprometem
a ventilação e insolação das moradias
Fonte: PMD/SHDU (2015).
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Figura 5.2. Moradias consolidadas
próximas ao córrego - Núcleo
Habitacional Rua do Mar, Diadema
Fonte: PMD/SHDU (2015).
Figura 5.3. Infiltração por capilaridade do solo, em moradia
construída sobre nascente. Núcleo Habitacional Bom
Sucesso – Diadema. Fonte: PMD/SHDU (2015).

Outra dificuldade é observada em relação à acessibilidade. Ainda que se garanta que a unidade habitacional seja adaptada a pessoas com deficiência e idosos,
muitas vezes as condições do sistema viário não permitem a circulação entre a moradia e os equipamentos do bairro.
Estes fatores mostram que as intervenções de melhoria habitacional devem
voltar um primeiro olhar para o assentamento como um todo. Muitas vezes, na tentativa de reduzir custos com reassentamento, consolida-se o maior número de moradias possível nas áreas de favela, em detrimento das condições de habitabilidade
destas unidades. É necessário considerar, entretanto, que há terrenos que não são
próprios para a consolidação de moradias, caso dos trechos sobre nascentes e com
grande proximidade à cursos de água, canalizados ou não. Estas situações precisam
ser identificadas previamente, sendo tratadas como possibilidades de remoções.
O olhar global sobre os assentamentos também permite identificar soluções
coletivas para os problemas de ventilação e insolação das unidades. Algumas remoções pontuais podem permitir a melhoria das condições de salubridade das unidades
vizinhas. Neste sentido, as melhorias realizadas em perímetros pré-determinados,
tentando abranger a totalidade de moradias dentro da área, apresentam vantagens
quando comparadas às intervenções pulverizadas.
É preciso, ainda, avaliar de forma mais ampla os casos de adensamento domiciliar. Em cenários de total ocupação dos lotes e verticalizações extremas, em geral,
não é possível solucionar o problema de adensamento excessivo com ampliações, que
poderiam agravar as condições de insalubridade das unidades vizinhas. Além disso,
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estes casos podem corresponder a unidades alugadas. Neste contexto, conforme os
critérios da Fundação João Pinheiro, seriam considerados como déficit habitacional
e não inadequação domiciliar. Ambas situações indicam, novamente, a necessidade
de se considerar remoções.
Não estamos propondo, nesta pesquisa, novos argumentos para a realização
de remoções em massa nos assentamentos favelados, mas apontando que algumas
remoções são necessárias para que se atinja parâmetros mínimos de habitabilidade
nas moradias destas áreas.
Pensar melhorias habitacionais de forma global corresponde a, antes de propor um projeto de reforma individualizado para as unidades, desenvolver um projeto de reurbanização das favelas objetos das melhorias. Este projeto deverá estar
associado à provisão habitacional, na medida em que se identificar a necessidade de
remoções para a resolução de questões como consolidação em terrenos inadequados,
adensamento excessivo, problemas de salubridade e adaptações do sistema viário.
Tentativas de atuar neste sentido já foram propostas para algumas intervenções. É o caso do projeto para o Jd. Comunitário em Taboão da Serra (já apresentado), do Jardim Onofre, no mesmo município e da 2ª Fase de intervenção do PAC no
Núcleo Habitacional Gazuza em Diadema.
No Jd. Santo Onofre, apesar de tratar-se de um projeto de urbanização, no qual
as melhorias habitacionais correspondem a apenas um dos componentes, a avaliação
das condições das moradias foi determinante para a proposta de remoções. Foram
realizados, neste projeto, levantamentos individualizados em 200 unidades que as
avaliaram sob três critérios: iluminação e ventilação, umidade e qualidade construtiva. A soma dos quesitos resultou em uma avaliação geral das moradias que, aliada à
análise das condições de circulação e infraestrutura, definiu os trechos de remoção.
A provisão habitacional foi proposta parcialmente nas próprias áreas removidas,
através de unidades sobrepostas e assobradadas, e complementada com edifícios
verticalizados em terrenos nas margens do assentamento. Para as unidades a serem
consolidadas, pensou-se em duas formas de se promover as melhorias habitacionais,
com orientações aos moradores para que os mesmos realizassem as reformas, nos
casos menos complexos, e com recursos para assistência técnica e obras para as intervenções mais amplas (REZENDE, 2015, p. 50).
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Figura 5.4 - 1º Pavimento

Figura 5.4 - 2º Pavimento

Figura 5.6 - 3º e 4º Pavimentos

Figuras 5.4 à 5.6. Levantamento das unidades do Jd. Santo Onofre, em Taboão da Serra, por pavimento,
com avaliação das condições de habitabilidade. As unidades foram classificadas em cores, sendo: branca –
adequada, amarelo – necessidade de pequenos reparos, verde – reparos estruturais, vermelho – demolição e
cinza – morador ausente (PMTS/BND Arquitetos) Fonte: REZENDE (2015, p.46).

A intervenção proposta com recursos do PAC no núcleo habitacional Gazuza,
em Diadema, que visa solucionar problemas que se consolidaram na área devido ao
processo de urbanização pobre e fragmentado ao qual o assentamento foi submetido ao longo dos anos, prevê, no trecho de fundo de vale, a remoção de uma faixa
de moradias próximas ao córrego canalizado e à nascente. Pretende-se assim, além
de solucionar os problemas de umidade relacionados à proximidade com os cursos
de água, promover melhorias no sistema viário, criar áreas livres para arborização
e lazer e melhorar as condições de insolação e ventilação das unidades do entorno.
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O projeto propõe o reassentamento das famílias removidas em terreno vizinho ao
núcleo, com recursos do programa MCMV, e melhorias habitacionais em cerca de
800 unidades a consolidar no local, com recursos do PAC.

Figura 5.7. Proposta de remoções – Projeto de reurbanização do núcleo habitacional Gazuza - Diadema
Fonte: PMD/SHDU (2016).
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Figuras 5.9. e 5.10. Bica/nascente existente no núcleo habitacional Gazuza - Diadema
Fonte: PMD/SHDU (2016).

Figura 5.8. Proposta de intervenção. Projeto de reurbanização do núcleo habitacional Gazuza - Diadema
Fonte: PMD/SHDU (2016).

Figura 5.11. Proposta de remodelação da bica/Nascente do núcleo habitacional
Gazuza – Diadema, após remoções. Fonte: PMD/SHDU (2016).
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Os dois exemplos mostram situações nas quais a avaliação do conjunto construído dos assentamentos indicou a necessidade de remoções para promover a melhoria das condições de habitabilidade das moradias e das áreas em geral. Desta forma, foram elaborados planos globais para os assentamentos, que chamamos aqui de
projetos de reurbanização. Entendemos que estes projetos são importantes instrumentos para as intervenções de melhorias habitacionais, possibilitando a avaliação
de questões relevantes para a salubridade dos assentamentos, antes de partir-se para
propostas individualizadas de reforma das moradias.

5.2. Melhorias habitacionais: arranjos, processos e técnicas
Após a realização do plano global para o assentamento, como proposto anteriormente, a etapa seguinte dos programas de melhorias habitacionais é a realização das intervenções individualizadas. Trata-se das ações que serão realizadas nas
unidades habitacionais com o objetivo de proporcionar a elas melhores condições de
habitabilidade.
Embora tenham caráter individual, o gerenciamento destas intervenções que envolve os serviços de assistência técnica e execução das obras - ocorre de forma
coletiva. Apresentamos abaixo algumas recomendações para os programas dentro
desta lógica, focando três pontos: arranjos produtivos, assistência técnica e soluções
construtivas.

5.2.1.

Arranjos produtivos

Conforme foi possível observar nas experiências apresentadas no capítulo
4, os arranjos produtivos inadequados - em geral impostos pelas normativas dos
programas que viabilizam recursos para as intervenções - correspondem a um dos
principais obstáculos para a implantação das políticas de melhorias habitacionais.
A forma de contratação das obras de melhorias habitacionais ainda é um ponto mal
resolvido pelos programas e muitos dos projetos desenvolvidos não conseguem passar por este estágio.
Como já citado, na tentativa de solucionar esta questão, foram realizadas alterações em algumas normativas; assim como foram propostos novos arranjos em
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programas, ou suas modalidades, voltados exclusivamente às melhorias habitacionais. Estes arranjos ainda não foram colocados em prática, de modo que não é possível avaliar sua eficácia. Eles correspondem, todavia, ao resultado de amplos debates
entre agentes envolvidos com as melhorias habitacionais e apresentam propostas
interessantes para que se consiga efetivar as intervenções. Gostaríamos de destacar
três destas propostas: O componente melhorias habitacionais do PAC-UAP (para
contratos a partir de 2012); a modalidade “melhorias habitacionais” do programa
MCMV e o programa “Cartão Reforma”.
Visando facilitar a contratação de obras de melhorias habitacionais com recursos do PAC-UAP, a normativa deste programa, a partir de 2012, apresentou três
inovações que podem contribuir para a viabilização das obras. Primeiramente, o
teto de recursos/família para unidades atendidas com urbanização e melhorias habitacionais passou a ser de R$13.000,00 mais 30% do valor do programa MCMV (R$
96.000,00) por família, podendo chegar a R$ 41.800,00/família, o que permite um
montante de recursos mais adequado às intervenções de reforma. Passou-se a admitir também outras formas de gestão e contração das obras - diversas ao modelo da
empreitada - como a autogestão, com possibilidade de contratação de cooperativas
de trabalhadores locais. A última inovação refere-se à disponibilização de recursos
para assistência técnica, passou-se a permitir a utilização de 2,5% dos valores de
repasse dos contratos para projeto e acompanhamento de obras de melhorias habitacionais.
Apesar destes pontos já constituírem grandes avanços para a implantação dos
programas de melhorias habitacionais, ainda observamos possíveis dificuldades na
contratação das obras na esfera local. Visto que as obras do PAC são contratadas pela
municipalidade, mesmo a normativa do programa permitindo a realização de obras
por autogestão, existe uma grande resistência jurídica em realizar as contratações
nestes moldes, tendo em vista as prestações de contas junto aos agentes fiscalizadores.
Devemos destacar também, um fator positivo das melhorias realizadas no
âmbito do PAC-UAP. Por estarem associadas a um programa de urbanização integrada, as intervenções feitas através do programa permitem a avaliação global dos
assentamentos, podendo considerar a necessidade de remoção e reassentamento de
famílias, que podem ser viabilizadas dentro do próprio contrato.
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A modalidade “Melhorias Habitacionais” no programa MCMV (resolução recomendada nº 182, de 17 de setembro de 2015) propõe a operacionalização das intervenções através de entidades organizadoras (movimento de moradia, associações de
bairro, etc) previamente cadastradas pelo Ministério das Cidades, como na modalidade “Entidades” do MCMV. As solicitações de recursos para melhorias habitacionais seriam apresentadas de forma coletiva, para um perímetro pré-determinado,
e as obras realizadas em regime de autogestão ou cogestão. Os valores destinados às
melhorias habitacionais, por família, corresponderiam a 50% daqueles viabilizados
pelo programa MCMV para a construção de novas unidades; mas a indicação é de
que sejam administrados de forma coletiva, destinando-se mais, ou menos recursos
por unidade, em função das precariedades levantadas, conforme ilustrado nos gráficos 5.1 e 5.2. O arranjo proposto prevê a disponibilização de 20% dos recursos para
atividades indiretas (estudo de viabilidade integrado, assistência técnica, trabalho
social e administração da entidade organizadora) e os 80% restantes para execução da obra (material e mão de obra). O retorno dos investimentos seria similar
ao sistema adotado pelo programa para a provisão habitacional, sendo os valores
compatíveis com a renda familiar e o tempo de retorno, além do percentual de obra
realizado em cada unidade.
Entendemos que o grande mérito desta proposta está em disponibilizar um
montante de recursos adequado às intervenções, que permite, realmente, finalizar
as moradias; eliminando precariedades relacionadas a adensamento, salubridade e
segurança. O montante previsto para serviços indiretos, 20% do total, também possibilita a contratação de assistência técnica em escala adequada às intervenções. A
adoção do retorno de pagamento - em condições análogas às da construção de novas
unidades habitacionais pelo programa - nos parece justa, na medida em que viabiliza subsídios equivalentes para a resolução do déficit habitacional e da inadequação
domiciliar. O modelo também permitiria flexibilidade na forma de contratação das
obras.
Vemos como dificuldade, entretanto, a iniciativa por parte das associações de
bairro e movimentos de moradia em solicitar os recursos e assumir a gestão dos
contratos. Como já comentamos, há uma incompreensão, por parte da população
das favelas, das precariedades habitacionais como problema urbano. Observamos
também que os movimentos de moradia estão focados na provisão habitacional e
na urbanização de favelas e não na melhoria das moradias. Assim, a viabilização da
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modalidade “Melhorias Habitacionais” do programa MCMV dependeria do fomento do poder público, com uma ampla divulgação dos benefícios obtidos com estas
intervenções junto às associações e movimentos de moradia.
Gráfico 5.1. Custo de melhorias habitacionais por unidade, de acordo com o tipo de melhoria
a ser realizada. Projeto de Urbanização Integrado Batistini, São Bernardo do Campo-SP.

Fonte: ATHIS. Elaborado por Peabiru TCA (2012).

Gráfico 5.2. Proposta de distribuição de recursos do programa MCMV – Modalidade
Melhorias Habitacionais, com base no levantamento do Projeto de Urbanização Integrado
Batistini, São Bernardo do Campo-SP.

Fonte: ATHIS. Elaborado por Peabiru TCA (2012).
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O “Cartão Reforma” tem como modelo o “Cheque Mais Moradia” (modalidade
reforma) criado pelo governo do estado de Goiás. O programa foi anunciado em novembro de 2016 e a liberação de recursos para os primeiros contratos está prevista
para 2017. Sua proposta é oferecer subsídios médios de R$5.000,00 para a aquisição
de materiais de construção para reformas e ampliações de moradias precárias. Desta
forma, a mão de obra - que corresponde, em média, a 50% do custo total da obra - fica
sob responsabilidade dos moradores, podendo ser autoconstrução ou contratação de
terceiros. Como alternativa, a mão de obra pode, ainda, ser custeada pelos municípios. A demanda, que inclui famílias com renda até R$1.800,00, será indicada pelos
municípios e estados; que terão a responsabilidade de fornecer assistência técnica,
indicar os locais para compra de materiais e fiscalizar a aplicação dos recursos. O
programa prevê a atuação em perímetros fechados, sendo que as áreas atendidas
pelo PAC terão prioridade para seleção. Os recursos para assistência técnica serão
repassados pelo governo federal na proporção de 15% dos valores viabilizados aos
beneficiários.
Apesar da importância de se ter uma política pública federal exclusiva para
reformas em assentamentos precários, o programa vai na contramão do que vinha
se discutindo no campo das melhorias habitacionais, na medida em que deixa a gestão (compra de materiais, execução e controle do cronograma) e os custos de mão de
obra por conta dos moradores. Deixar a responsabilidade da execução das obras por
conta dos moradores não nos parece uma boa alternativa, na medida em que se continuaria reproduzindo aspectos negativos da autoconstrução: trabalho não remunerado (ou mal remunerado) baixa qualidade da obra e longos prazos de execução.
O arranjo estabelecido, com a liberação de recursos prévios diretamente aos
moradores, também dificulta a fiscalização das obras e sua realização em conformidade com as orientações técnicas disponibilizadas. Embora o programa destine parte do recurso à assistência técnica, o que é um fator positivo, a forma de contratação
destes serviços não está bem resolvida.
Podemos observar através das três propostas, alguns pontos importantes que
poderiam levar a arranjos mais adequados aos programas de melhorias habitacionais:
- Disponibilização de recursos em quantidade suficiente para que as melhorias
possibilitem moradias adequadas;
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- Flexibilidade na gestão das intervenções (autogestão, cogestão);
- Flexibilidade na forma de contratação das obras (construtoras com perfil
para reformas, cooperativas de trabalhadores, mão de obra local autônoma);
- Previsão de recursos específicos para assistência técnica;
Gostaríamos de ressaltar, por fim, a questão da contratação de cooperativas
para a realização de obras de melhorias habitacionais, sugestão que tem sido muito
debatida nos fóruns sobre a temática. Embora, mais uma vez, ainda não existam
experiências realizadas nestes moldes que nos permitam avaliar sua efetividade,
acredita-se que a contratação de moradores locais, organizados em cooperativas de
construção voltadas às especificidades das melhorias habitacionais, seja uma boa
alternativa às construtoras.
Estas cooperativas, no entanto, devem ser especializadas em obras de reforma
em assentamentos precários e não podem se limitar aos recursos e ao período de
intervenção dos programas. Fomentá-las corresponde a um projeto de longo prazo
que depende da ação integrada de diversos agentes relacionados à habitação, educação e geração de trabalho e renda. Uma alternativa, para isso, seria a realização de
parcerias com as escolas técnicas locais; vinculando a capacitação profissional - com
carga horária adequada - a oportunidades de trabalho nas cooperativas voltadas a
execução de melhorias habitacionais.
Vale lembrar, ainda, que o setor da construção civil é historicamente caracterizado por condições de trabalho precárias, assim, criar postos de trabalho sob ótica
do trabalho decente, também deve ser um compromisso dos programas de melhorias habitacionais.

5.2.2.

Assistência técnica

A assistência técnica é um dos fatores mais importantes para que os programas de melhorias habitacionais sejam bem-sucedidos. Dela depende a boa aplicação
dos recursos, os prazos e a qualidade das intervenções.
Devido à dificuldade em obter-se a escala necessária com os programas de
melhorias habitacionais, o que requer um grande número de profissionais envolvidos e consequentemente alto custo; a assistência técnica neste campo, na tentativa
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de barateamento dos serviços, é comumente vista como uma “oportunidade” para
profissionais recém-formados e estagiários.
A reforma de unidades em favelas, no entanto, apresenta complexidade muito superior a um novo projeto ou a reformas em moradias convencionais. Trata-se
de situações de elevada precariedade, com grandes restrições de espaço e custo para
sua resolução. Os projetos envolvem conhecimentos de estrutura, conforto ambiental e instalações prediais, além de habilidade do projetista para dialogar e acordar
soluções com os moradores. Ademais, os projetos só se encerram com o final da obra.
Os imprevistos inerentes às reformas e o maior entendimento das propostas pelos
moradores, a partir do momento em que elas passam a concretizar-se espacialmente, levam a modificações constantes durante o estágio de execução das melhorias.
Atualmente, as faculdades de arquitetura e engenharia não preparam os profissionais para lidar com o universo das favelas e as habilidades necessárias para
efetuarem-se projetos e acompanhamento de obras de melhorias habitacionais são
construídas na prática profissional. Neste sentido, a realização de convênios com
instituições de ensino e residências profissionais na área poderiam ser de grande
valia, tanto do ponto de vista da formação, quanto da melhoria das intervenções,
desde que realizadas com o devido acompanhamento de profissionais experientes.
É preciso destacar que a negociação dos projetos com os moradores não é um
trabalho simples. Primeiramente, há entre a população um entendimento das precariedades habitacionais que difere do entendimento dos técnicos. De maneira geral, o espaço é o quesito visto como prioridade pelos moradores e não as condições
de salubridade ou segurança. Há ainda certa resistência ao trabalho dos arquitetos
e engenheiros – profissionais ainda estranhos ao dia a dia da favela - agravada pelo
fato de estar-se atuando diretamente na unidade habitacional autoconstruída, representação dos sonhos e anos de esforços das famílias. Assim, o acordo dos projetos
de reforma exige uma relação de confiança entre os técnicos e a população. Embora
esta relação possa ser facilitada por representantes da comunidade, ela requer tempo para ser constituída.
A questão da responsabilidade técnica é outro gargalo vinculado às melhorias habitacionais. A atuação em unidades autoconstruídas, onde não há pleno conhecimento das condições estruturais, exige uma nova compreensão da responsabilidade técnica por parte dos órgãos profissionais fiscalizadores (CAU, CREA). Não
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se propõe aqui realizar as intervenções de forma irresponsável, sem preocupação
com a estabilidade das unidades, mas apenas vincular a responsabilidade técnica do
profissional encarregado da melhoria somente às intervenções por ele realizadas.
Algumas iniciativas têm proposto a elaboração de laudos estruturais por unidade para proporcionar mais segurança aos técnicos responsáveis pelo projeto e execução da obra de reforma. Mas, além de levar ao encarecimento das intervenções,
nem sempre os laudos conseguem identificar de forma precisa as condições estruturais das moradias. Não há, também, conhecimentos aprofundados sobre a cultura
construtiva das unidades autoconstruídas. Pesquisas sobre este universo poderiam
fornecer subsídios para as reformas em unidades em favelas, minimizando os problemas com a responsabilidade técnica.
Até o momento, as exigências formais vinculadas à responsabilidade técnica emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) - sobretudo nos programas com recursos públicos, têm sido
atendidas graças à boa vontade dos técnicos envolvidos, que aceitam assumir a responsabilidade pelas unidades autoconstruídas em benefício do andamento do processo. Porém, entendemos que é possível chegar a uma solução mais razoável, que
garanta a melhoria das unidades e a segurança profissional dos técnicos envolvidos.
A assistência técnica vinculada às melhorias habitacionais envolve diversas
etapas, desde a elaboração do plano geral para o assentamento, projetos e orçamentos individualizados, acompanhamento de obras, capacitação profissional, trabalho
social e acompanhamento pós-obra. Entendemos, assim, que ela deve ser interdisciplinar; envolvendo, minimamente, profissionais da área de construção (arquitetos,
engenheiros e técnicos de edificações) e da área social (assistentes sociais e sociólogos).
O alto custo da assistência técnica ainda é um empecilho aos programas de
melhorias habitacionais. Nas experiências promovidas pelo setor público, este serviço tem sido realizado, em geral, pelo próprio corpo técnico municipal, que dificilmente dispõe da quantidade de profissionais necessária ao bom andamento das
intervenções. Atendendo às reinvindicações dos municípios, além dos 3% do repasse já previstos para projetos em geral (que podem abranger, além das melhorias,
infraestrutura e provisão), os contratos recentes do PAC passaram a permitir, como
comentamos anteriormente, a utilização de 2,5% do repasse para a contratação de
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assessoria técnica para projeto e acompanhamento de obras de melhorias habitacionais. Se aplicados, estes recursos possibilitarão, sem dúvidas, avanços qualitativos
para os programas de melhorias habitacionais. Da mesma forma, a modalidade “melhorias habitacionais” do MCMV, se implantada, viabilizará recursos em montantes
adequados (20% do total) para as diversas etapas da assistência técnica necessárias
às intervenções.
Infelizmente, a Lei Federal de Assistência Técnica (11.888/2008) não levou a
resultados concretos na oferta de serviços para reformas e ampliações de moradias
em favelas. Na tentativa de avançar nesta questão, o município de São Paulo, na
revisão de seu Plano Municipal de Habitação (2016), propôs o cadastro territorializado (através das subprefeituras) de profissionais de arquitetura, direito e serviço
social para assistência técnica em trabalhos de melhorias habitacionais e regularização fundiária. Estes profissionais seriam direcionados para a realização de demandas de interesse social individualizadas, de acordo com solicitação dos munícipes,
e remunerados de acordo com uma tabela pré-estabelecida pelo município. Embora
a iniciativa vise atender a uma demanda pulverizada, e não se restrinja aos assentamentos informais, também se configura como uma tentativa de se avançar na
qualidade das obras de reformas das famílias de baixa renda.

5.2.3.

Soluções construtivas

Embora as obras de melhorias habitacionais pareçam somente uma reforma,
sem grandes novidades em relação às técnicas construtivas, as particularidades da
favela e as condições para a realização das obras neste ambiente exigem soluções
específicas.
Muito já se avançou nos programas de melhorias habitacionais em relação ao
escopo das intervenções, no entanto, as técnicas construtivas continuam sendo convencionais. Por um lado, adotar o sistema construtivo amplamente conhecido pelos
autoconstrutores - estrutura de concreto armado, alvenaria de vedação e telhas fibrocimento - facilita a manutenção da unidade e a realização de futuros ajustes e
ampliações por conta dos moradores. Por outro lado, a solução de alguns problemas
requer alternativas criativas que não serão oferecidas pelos sistemas tradicionais.
É importante colocar, também, que soluções de simples execução e muito utilizadas na arquitetura brasileira - visando principalmente a adequação das unidades
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ao nosso clima, como os cobogós, bandeiras, ventilação cruzada e telhados ventilados - raramente são utilizados nas favelas. Isto se deve a problemas de custo, espaço
e privacidade.
Dentre as precariedades observadas nos estudos de caso, a ventilação é a
mais incidente. Também se observou, nas experiências analisadas, que as medidas
adotadas para sua resolução não conseguem, na maioria dos casos, equacionar o problema. Como já mencionado, os problemas de ventilação e insolação podem ser tratados de forma coletiva, através de remoções pontuais que possibilitariam a melhoria das condições de ventilação das unidades do entorno. No entanto, para casos nos
quais esta medida não é possível, é necessário fazer uso de soluções individualizadas
como os poços e corredores de ventilação.
A implantação destes elementos apresenta custo relativamente alto e sua receptividade pela população é baixa devido à perda de área construída. Durante os
estudos para implantação do programa “Tá Bonito” no núcleo habitacional D. João
VI, em Diadema, foram desenvolvidas algumas soluções tipo para problemas de ventilação, com suas respectivas estimativas de custos. Algumas soluções já apontavam
para sistemas menos convencionais, como domos e dutos de ventilação passiva e
forçada. Naquele momento, as propostas não foram compatíveis aos valores disponibilizados pelo programa PSH e acabaram não sendo colocadas em prática. Apresentamos abaixo estes modelos, com os custos atualizados, a título de comparação.
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Valor da Intervenção – R$ 4.677,74

Figura 5.12. Modelo de intervenção 1 – Duto de ventilação passiva
Fonte: PMD/SHDU (2009). Custo atualizado pela autora em jan/2017.

Valor da Intervenção – R$ 3.233,70

Figura 5.13. Modelo de intervenção 2 – Ventilação forçada
Fonte: PMD/SHDU (2009). Custo atualizado pela autora em jan/2017.
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Valor da Intervenção – R$ 24.167,13

Figura 5.14. Modelo de intervenção 3 – Poço de ventilação
Fonte: PMD/SHDU (2009). Custo atualizado pela autora em jan/2017.
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Valor da Intervenção – R$ 13.788,51

Figura 5.15. Modelo de intervenção 4 – Domo de ventilação
Fonte: PMD/SHDU (2009). Custo atualizado pela autora em jan/2017.
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Valor da Intervenção – R$ 21.427,92

Figura 5.16. Modelo de intervenção 5A – Viela Sanitária – Corredor contínuo
Fonte: PMD/SHDU (2009). Custo atualizado pela autora em jan/2017.
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Valor da Intervenção – R$ 25.773,61

Figura 5.17. Modelo de intervenção 5B – Viela Sanitária – Corredor + banho
Fonte: PMD/SHDU (2009). Custo atualizado pela autora em jan/2017.
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Os valores apontados referem-se somente às melhorias de ventilação. Possivelmente, as unidades que receberiam estas intervenções apresentariam outros
problemas a solucionar, resultando em maior custo final por unidade. É possível
concluir, assim, que o custo para realização das melhorias de ventilação, principalmente através de poços e corredores, é alto. Além disso, envolve modificações na
estrutura das moradias em unidades onde não se tem garantia da estabilidade da
construção, levando, novamente, a problemas quanto à reponsabilidade técnica. As
soluções menos convencionais, domos e dutos de ventilação, apresentam custos menores; no entanto, é preciso avaliar as condições da população de manter os sistemas
e, no caso da ventilação forçada, suas influências no consumo de eletricidade.
Uma tecnologia ainda não adotada pelos programas, mas que poderia trazer
bons resultados nesta questão, são os sistemas de iluminação natural tubulares
(Tubular Daylight Device). Estes sistemas foram criados com o objetivo de propor
soluções para alguns problemas comuns das iluminações zenitais, como conforto
térmico, distância entre a cobertura e o ambiente que se pretende iluminar, desempenho, manutenção e segurança. Eles são compostos por um domo, que capta duas vezes sua área em luz,
duto de alumínio revestido com filme de alta reflexividade e difusor interno. Há modelos e acessórios variados de
acordo com as especificidades dos ambientes de aplicação,
possibilitando inclusive a ventilação e controle de umidade
dos ambientes. O tubo reflexivo permite levar a luz solar
a uma distância de até 15m do ponto de captação. Também se observam resultados positivos na redução do consumo de energia elétrica com a utilização do equipamento.
O custo do sistema, no entanto, ainda é alto. Embora os valores variem de acordo com as condições de implantação, o

Figura 5.18. Esquema de funcionamento
do sistema de iluminação natural tubular
Fonte: Revista Téchne (2011)

kit básico para um ponto de iluminação parte do valor de
R$1.100,00. Considerando, no entanto, os custos e a dificuldade das obras para implantação dos poços de ventilação, os
sistemas de iluminação natural tubulares parecem ser uma
alternativa viável.
Outra questão bastante problemática nas melhorias
habitacionais são as soluções de impermeabilização. No
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caso de lajes expostas, a construção de telhados baixos sobre este elemento tem sido
a melhor solução. Todavia, em muitos casos, a laje é utilizada pela população para
atividades diversas - como a secagem de roupas ou o lazer - inviabilizando a construção de telhados de proteção. A construção de telhados altos, configurando um
terraço, resulta em aumento de área construída e verticalização, motivo pelo qual
alguns programas não a adotam. Para estas situações, a alternativa mais utilizada
tem sido a execução de contrapisos com argamassa impermeabilizante. Entretanto,
a durabilidade desta impermeabilização é baixa, levando a reincidência de problemas alguns anos após a melhoria.
Algumas intervenções em fase de projeto estão propondo a impermeabilização com mantas asfálticas, que representam uma boa alternativa do ponto de vista
da estanqueidade. Ainda não é possível avaliar os resultados desta proposta, mas os
projetistas colocam grande preocupação com a carga que esta solução gerará sobre
as estruturas das moradias e a qualidade da execução, já que o sistema é composto
de diversas camadas (regularização, manta e proteção mecânica) e a irregularidade
das lajes exigirá um trabalho cuidadoso de adaptação dos caimentos, aumentando a
espessura das camadas e consequentemente o peso sobre a laje.
As impermeabilizações acrílicas são outra alternativa estudada. Apesar de
apresentarem a vantagem da facilidade de aplicação e melhoria do conforto térmico,
já que o acabamento pode ser na cor branca, refletindo os raios solares; o sistema não
pode ser utilizado em lajes transitáveis e exige a reaplicação com o tempo, manutenção que os moradores talvez não consigam efetuar.

Figura 5.19.
Solução
de parede
dupla para
eliminação
de infiltração
e umidade
em paredes
em contato
com o solo.
Projeto do Jd.
Santo Onofre
- Taboão da
Serra
Fonte:
REZENDE
(2015, p.50).
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Para os problemas de infiltração em paredes em contato com o solo, uma alternativa é a construção de paredes duplas. Este elemento pode estar associado à colocação de drenos, direcionando a água proveniente do solo à rede correspondente.
A dificuldade da solução é, novamente, o problema de espaço, já que ela resulta em
perda da área construída da moradia. Além das paredes duplas, pode se trabalhar
com impermeabilizantes adequados à pressão negativa. Estes produtos, no entanto,
não são adequados às infiltrações mais graves, sobretudo às que indicam a necessidade de drenos.
As escadas correspondem a outro ponto a ser aprimorado pelos programas
de melhorias habitacionais. Este é um elemento de difícil execução; exemplo disso
é que, nas obras realizadas por construtoras, geralmente há um profissional especializado em montagem de formas para escadas. A esta complexidade de execução
somam-se as restrições de espaço das moradias em favelas, que levam a construção
de elementos com larguras e desenvolvimento (dimensões dos pisos e espelhos) inadequados.
Estão sendo propostas pelos programas de melhorias habitacionais - quando
há necessidade de construção ou substituição de escadas - a implantação de elementos pré-moldados, sejam metálicos ou em concreto. Por possuírem peças padronizadas com as mínimas dimensões recomendadas, estes elementos possibilitariam a
construção de escadas adequadas com menor dificuldade construtiva do que a moldada no local. Também há a possibilidade de construir-se escadas helicoidais, popularmente conhecidas como escadas “caracol”. Embora não sejam recomendáveis
para o uso de idosos e pessoas com deficiência, muitas vezes elas são a única solução
possível, diante da indisponibilidade de espaço.

Figura 5.20. Escada
pré-moldada em
concreto
Fonte: Escadas
pré moldadas JM
(2016)
Figura 5.21.
Escada prémoldada metálica
helicoidal
Fonte: Escadas
pré moldadas
JM (2016).

211

Buscando proporcionar reduções nos consumos de água e energia elétrica e
menor impacto no meio ambiente também foram utilizados pelos programas de
melhorias habitacionais materiais de construção reciclados e soluções ecológicas de
aquecimento solar e reuso de água.
O programa “Arquiteto de Família” utilizou telhas produzidas com
embalagens longa vida recicladas.
Este material, além de proporcionar
benefícios relacionados ao manejo
dos resíduos sólidos, resulta em telhas mais leves e que proporcionam
melhor conforto térmico, em relação
a telha fibrocimento, podendo reduzir em até 30% o calor das unidades.
O programa “Tá Bonito” tentou utilizar o mesmo tipo de telha; no entanto

Figura 5.22. Telhas produzidas cm embalagens longa vida recicladas.
Projeto “Arquiteto de Família” (2012).
Fonte: Soluções Urbanas (2012).

houve dificuldades com a quantidade
de material que os produtores conseguiam
disponibilizar - pequena em relação à demanda - e com os custos de transporte,
devido à distância entre o local de produção e de utilização. Estes fatores tornaram
o produto inviável no momento em que se estudou sua utilização.
Vale lembrar que, além do setor da construção civil ter um importante papel
na geração de gases do efeito estufa no Brasil, as obras de melhorias habitacionais
são geradoras potenciais de entulho. Assim, torna-se válido estudar a possibilidade
de reutilizar resíduos resultantes da demolição de alvenarias, telhados e estruturas
como agregados em novos elementos construtivos, diminuindo o volume de material descartado em bota-fora.
Na 3ª Fase do programa “Tá Bonito”, na Vila Olinda, foram implantados sistemas de aquecimento solar e reúso de água nas 16 unidades de embrião construídas.
Para isso foram adotadas as soluções desenvolvidas pela ONG Sociedade do Sol. O
sistema do Aquecedor Solar de Baixo Custo (ASBC) prevê a construção dos aquecedores de água com materiais convencionais, facilmente encontrados em depósitos
de materiais de construção, como forros e tubos de PVC, reservatórios de polieti-
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leno e outros. Mesmo com a dificuldade de locar as placas coletoras na cobertura
das unidades de modo que recebessem a luz solar em quantidade adequada - considerando que se tratavam de unidades térreas, com moradias com maior gabarito
no entorno - o sistema apresentou bons resultados. Infelizmente, com a ampliação
das unidades, praticamente todos os aquecedores foram removidos pelos moradores,
não sendo recolocados no pavimento superior, como havia sido previsto pelos técnicos do programa.
Quanto ao reúso de água, adotou-se duas soluções, o reúso de águas cinzas
- também com sistema desenvolvido pela Sociedade do Sol - e o reúso de água de
chuva. Na primeira solução, um reservatório enterrado (com pequenas dimensões)
guardava a água utilizada no chuveiro direcionando-a, posteriormente, à caixa de
descarga do vaso sanitário, por meio de uma bomba manual. O reúso de água de chuva consistia em uma série de tubos dispostos na parede da área de serviço que armazenavam a água vinda da calha e a direcionavam para uma torneira para usos gerais.
O primeiro sistema não foi bem recebido pela população, principalmente devido à
necessidade de bombear a água manualmente e da exigência de limpeza periódica do
reservatório de águas cinzas. O sistema de reuso de água de chuva foi mais utilizado
inicialmente, porém também acabou sendo descartado no momento das ampliações.

Figura 5.23. Sistema ASBC – Sociedade do Sol
Fonte: Sociedade do Sol (2016) .
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Embora muito se tenha pensado a respeito de soluções construtivas mais adequadas à reforma de moradias em favelas, quando implantadas, estas soluções foram
aplicadas em pequena escala, de forma ainda experimental. Vale lembrar que a utilização de sistemas e técnicas construtivas não convencionais requer maior empenho
dos técnicos envolvidos junto à população, para que ela se aproprie dos equipamentos e consiga realizar sua manutenção.

5.3. Melhorias Habitacionais e Controle Urbano
As melhorias habitacionais possuem uma relação antagônica com o controle
urbano. Por um lado, elas podem solucionar alguns dos principais problemas relacionados ao controle urbano, como é o caso de apropriações privadas do espaço
público: como o avanço do alinhamento do lote sobre a calçada, a construção de
escadas sobre o viário ou a proximidade excessiva das moradias com a rede elétrica.
Por outro, sem um controle urbano efetivo pós-intervenções, os benefícios obtidos
com as melhorias habitacionais tendem a perder-se com o passar dos anos.
Entendemos que as maiores dificuldades relacionadas ao controle urbano
pós melhorias habitacionais está na contenção de ampliações das moradias. Estas
ampliações podem agravar as condições de adensamento das áreas, resultando em
problemas de salubridade; ou, se executadas sem a devida assistência técnica, levar
a precariedades construtivas. Soma-se a isso a possibilidade de novas apropriações
privadas do espaço público.
Não é possível estabelecer se os programas de melhorias habitacionais quando realizados com montante de recursos adequados, possibilitando a real finalização das unidades - podem contribuir para a redução das ampliações, que são
favorecidas pelo caráter inacabado das autoconstruções. Mas as ampliações ainda
parecem estar mais ligadas à necessidade de complementação da renda familiar,
através do aluguel, ou à ampliação do espaço para o abrigo de familiares e amigos.
A ausência de controle urbano pós-intervenções não é exclusiva das intervenções de melhorias habitacionais, ocorrendo com o conjunto das obras de urbanização
de favelas. Segundo Nakamura (2014, p.66), há três principais fatores que fazem com
que os setores municipais responsáveis pelo controle urbano não atuem nas favelas
urbanizadas: a falta de titularidade da propriedade da terra em nome do morador,
a inexistência de parâmetros urbanísticos e a falta de regularidade das construções
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existentes e consolidadas.
Buscando alternativas para esta situação, alguns municípios - como Santo
André (SP) - têm definido nos planos de urbanização e regularização dos assentamentos, parâmetros urbanísticos e edilícios a serem seguidos. Estes planos são particulares para cada área de intervenção e englobam plantas de parcelamento, definição do viário e áreas públicas, parâmetros urbanísticos e edilícios como taxas de
ocupação, coeficientes de aproveitamento e recuos (NAKAMURA, 2014, p.68). O
problema desta proposta é que a existência de planos diferenciados para cada assentamento dificulta o trabalho de fiscalização posterior das áreas.
A proposta de Santo André tem similaridades com a dos Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSO) do Rio de Janeiro. O projeto, criado no âmbito
do programa “Favela Bairro” e implantado a partir de 1997, tem como base a implantação de escritórios locais nas favelas durante o processo de urbanização e sua
manutenção no período pós-obra. Os POUSOS foram concebidos para oferecer assistência técnica para intervenções nas
moradias, além de desenvolver uma
legislação urbanística específica para
cada área de atuação, considerando
padrões para o adensamento vertical
e horizontal, o respeito ao espaço público e a promoção de salubridade. A
legislação, aliada à proximidade da fiscalização, teria um papel importante
no controle urbano das áreas atendi-

Figura 5.24. Ampliações realizadas em unidades do N.H. Morro do
Samba – Diadema, área que passou por melhorias habitacionais
em 2008 (2010). Fonte: Google Street View (2010).

das.
Relatos recentes das experiências do POUSO (MAGALHÃES, 2010)
mostram que nem todos os objetivos
propostos na concepção do programa
foram atingidos. As equipes reduzidas, em relação à dimensão das áreas
atendidas, dificultam os trabalhos de
assistência técnica e fiscalização das

Figura 5.25. Ampliações
realizadas em unidades do
N.H. Morro do Samba –
Diadema (2014)
Fonte: SHDU/PMD (2014).
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construções. Além disso, a população não se apropriou dos serviços oferecidos pelos
postos e grande parte das famílias continua construindo por conta própria, sem
procurar o serviço de assistência técnica disponibilizado.
De qualquer forma, estas experiências mostram propostas interessantes
para a viabilização do controle urbano após a realização das melhorias habitacionais. Primeiramente, é recomendável que as intervenções de melhorias habitacionais sejam acompanhadas de planos urbanísticos que determinem parâmetros a serem seguidos pela população para manutenção das condições de habitabilidade das
áreas, servindo também como base para o trabalho de fiscalização. É fundamental
que estes planos sejam exaustivamente discutidos com a população, para que ela se
aproprie das definições e contribua para sua implantação.
Em resumo, é preciso ter algum instrumento de regularização edilícia vinculado às melhorias habitacionais, mesmo que não sejam os instrumentos formais
(habite-se), mas que permitam o posterior acompanhamento das áreas pela fiscalização municipal. A definição de como se dará este acompanhamento, através das
equipes já existentes para o controle da cidade formal, ou de equipes específicas para
favelas urbanizadas, caberá ao poder público local.
A possibilidade de oferecer um serviço permanente de assistência técnica para
novas reformas também se coloca como alternativa para que se mantenham condições adequadas de moradia nas favelas urbanizadas após a realização das melhorias
habitacionais. As experiências mostram que, quando este atendimento é territorializado, através de um escritório local na área intervenção, por exemplo, criam-se
maiores vínculos com a população, permitindo melhores resultados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 6. Amuhadi - Diadema
Foto: Mauro Pedroso
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Certa vez, no exercício de minhas atividades como arquiteta na prefeitura de
Diadema, me envolvi em uma longa conversa telefônica com uma moradora de uma
das favelas cujas intervenções de urbanização acompanho. A munícipe buscava soluções para problemas de esgoto e drenagem recorrentes em seu lote, dividido com
mais duas famílias. A conversa seguia por um amplo debate sobre a quem caberia
solucionar a situação colocada, quando a ligação foi abruptamente interrompida,
pela moradora, com a seguinte frase:
“Você não sabe o que é morar em favela.”
De fato, apesar das melhorias conquistadas com as intervenções de urbanização e a garantia de posse da terra, a vida na favela ainda está sujeita a uma série
de precariedades e conflitos que só podem ser totalmente compreendidos por quem
os vivencia diariamente. Por mais que o técnico tente aproximar-se desta realidade,
seu olhar sobre a favela será sempre um olhar “estrangeiro”.
No caso em questão, fazia-se referência a um problema interno ao lote, resultante de redes construídas pelos próprios moradores ao longo do tempo, mas que
assumia novas configurações após a canalização do córrego vizinho às construções e
implantação de redes de esgoto oficiais. Caberia ao poder público solucioná-lo?
Ainda se percebe, nas políticas para favelas, uma grande resistência em ultrapassar a barreira entre a rua e a casa. Por certo, a amplitude das precariedades
das moradias é tamanha, e tão particular a cada unidade, que se torna mais simples
delegar sua resolução aos moradores, eximindo o Estado das responsabilidades na
questão. Soma-se a isso o fato de ainda existirem favelas não urbanizadas ou com
moradias em situação de risco, o que faz com que os esforços do poder público no
campo das favelas sejam direcionados para a resolução destes tópicos, em detrimento das melhorias habitacionais em áreas consolidadas.
Os estudos de precariedades habitacionais apresentados nesta pesquisa apontam para uma situação bastante crítica das moradias em favelas, deixando claro que
as unidades destes assentamentos, em sua maioria, não atingem parâmetros mínimos de adequação. Também foi possível observar que as precariedades das moradias
das favelas não tendem a se resolver somente com a iniciativa dos moradores. Assim,
intervir neste universo faz-se cada vez mais urgente.
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Considerando que que as precariedades habitacionais das moradias em favelas são resultado de um complexo processo relacionado à baixa remuneração da
força de trabalho e à insuficiência de políticas na área habitacional; e ainda que a
autoconstrução possibilitou o acesso à moradia tendo como consequência a perda da
qualidade de vida da população envolvida e, como produto resultante, moradias de
baixa qualidade; nos parece fundamental entender as melhorias habitacionais das
moradias destes assentamentos como política pública.
A política pública de melhoria habitacional precisa ser multissetorial, envolvendo áreas como saúde, meio ambiente, educação e de geração de trabalho e renda.
Qualificar unidades habitacionais em favelas pode resultar em ganhos na prevenção
de doenças e na qualidade de vida da população. Além disso, as obras de melhorias
habitacionais possibilitam oportunidades de trabalho no campo da construção civil,
tendo também potencial para movimentar o comércio local de materiais, levando a
resultados positivos na economia dos municípios.
Entendemos ainda que, haja vista as precariedades habitacionais estarem proporcionalmente relacionadas a situações de pobreza, estas políticas devem contar,
se não totalmente, com grande parcela de recursos subsidiados pelo Estado. Embora
seja preciso reconhecer que já avançamos neste sentido, as melhorias habitacionais
promovidas com recursos públicos ainda representam pequeno número face ao universo da inadequação domiciliar do país.
Também se avançou nos arranjos institucionais e produtivos dos programas,
principais fatores responsáveis por dificultar e, até mesmo, inviabilizar as intervenções. Estes avanços devem-se a alterações nas normativas dos programas públicos
existentes que apresentam, hoje, formato mais flexível; além da proposta de novos
modelos de programa voltados exclusivamente às melhorias habitacionais, com foco
em áreas já urbanizadas. Estes modelos são resultado de exaustivas discussões entre
diversos agentes envolvidos com a temática, como é o caso da modalidade “Melhorias Habitacionais” do programa MCMV e do modelo replicável proposto pelo programa “Meu Lar Melhor”, da ONG Habitat para a Humanidade.
Embora os arranjos mencionados acima ainda não tenham sido colocados
em prática ou se encontrem em fase inicial de implantação, acreditamos que possibilitarão realizar melhorias habitacionais com maior qualidade e agilidade.
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Um dos maiores problemas relacionados aos programas de melhorias habitacionais é justamente a escala e tempo de realização das intervenções. Devemos
considerar que a natureza das intervenções de melhorias habitacionais leva a necessidade de projetos, orçamentos e acompanhamento de obras individualizados. Por
mais que busquemos formas de agilizar as diversas etapas que envolvem as melhorias, elas sempre serão um trabalho personalizado, no qual dificilmente se atingirá
os mesmos prazos da construção de novas moradias.
É preciso reconhecer também que, para que se obtenha agilidade na execução, as intervenções de melhorias habitacionais requerem equipes de projeto e
acompanhamento de obras amplas e é necessário aportar recursos para custeá-las.
Entendemos que o custo das intervenções, relativamente alto, sem, muitas
vezes, resolver todas as precariedades apresentadas, pode colocar em dúvida a opção
pela melhoria habitacional em relação às políticas de remoção e reassentamento,
que poderiam, com um aporte financeiro um pouco maior, possibilitar moradias de
mais qualidade.
Devemos considerar, entretanto, que embora se identifique a necessidade
de reformas complexas e de alto custo - segundo estudos do grupo responsável pela
elaboração da modalidade “Melhorias Habitacionais” do programa MCMV - 50%
dos recursos disponibilizados pela Faixa 1 do programa MCMV (R$ 48.000,00) atenderiam ao valor médio das intervenções, incluindo assistência técnica, materiais e
contratação de mão de obra. Este valor ainda é bastante inferior ao da construção de
uma nova unidade e a reforma apresenta vantagens, como a de não requerer novos
terrenos, ou implantação de infraestrutura - visto que as unidades já estão em lotes
urbanizados - e de manter toda a rede de relações estabelecidas entre a população e o
território. Quanto à questão da resolução efetiva das precariedades, entendemos que
é possível avançar neste campo através de soluções construtivas mais adequadas e
acompanhamento técnico preciso das intervenções.
Considerando estes argumentos, por que, então, as melhorias habitacionais
de moradias em favelas ainda correspondem a ações incipientes dentro da política
habitacional?
A resposta parece estar no retorno político das intervenções. Os resultados
das melhorias habitacionais não são imediatos e os ganhos em saúde pública e mo-
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vimentação da economia local são difíceis de mensurar. Para que as melhorias habitacionais funcionem como política pública são necessários investimentos e gestões
continuadas, elementos não compatíveis com a dinâmica eleitoral que exige resultados dentro do prazo de quatro anos. Assim, a implantação de políticas públicas de
melhorias habitacionais só ocorrerá de forma efetiva quando o tema for visto como
prioridade.
Esta pesquisa finaliza-se, ainda, com muitas incertezas. Pretendeu-se aqui,
aprofundar os conhecimentos sobre o universo das precariedades em favelas, apresentar o estado atual das intervenções de melhorias habitacionais e traçar algumas
recomendações para seu aprimoramento. No entanto, o material não encerra o tema
(nem propõe-se a isso), servindo apenas como ponto de partida para a continuidade
de estudos e como referência para a realização de melhorias habitacionais em favelas com maior qualidade.
Chegamos ao final deste trabalho, todavia, com uma convicção: a melhoria das
condições habitacionais das moradias em favelas, como política pública, é uma ação
possível. Sua implantação pode levar a avanços significativos na qualidade de vida
da população, representando o estágio final das iniciativas de urbanização e proporcionando, às favelas, moradia adequada de forma efetiva.
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