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A DIMENSÃO AMBIENTAL DA INTERVENÇÃO EM FAVELAS: O CASO DO ABC 
PAULISTA 

 

RESUMO  

 

Na metrópole paulistana, parcela significativa dos assentamentos precários está 
localizada em áreas ambientalmente sensíveis e apresenta alto grau de complexidade e 
desigualdade socioambiental em relação a outras porções do território. Assim, as 
intervençõesde urbanização e regularização demandam o tratamento integrado das 
dimensões social, urbana e ambiental. Apesar da evolução da política de urbanização de 
favelas e dos avanços relacionados ao arcabouço jurídico e institucional das políticas 
urbanas e ambiental, permanece o desafio de articular essas dimensões de forma a 
observar o direito à moradia e promover qualificação ambiental. Esse trabalho ilumina 
esse problema, tomando como estudo de caso a Região do Grande ABC,formada pelos 
municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra. Apresenta-se o percentual de assentamentos e domicílios 
localizados em áreas ambientalmente protegidas – áreas de preservação permanente 
(APPS) e áreas de proteção aos mananciais (APM), assim como o estágio de 
urbanização e regularização dos mesmos. Busca-se apontar algumaslimitações 
relacionadas com a baixa qualidade de projetos e intervenção, a partir de exemplos 
concretos;destacando-se também as consequências das restrições impostas pelo 
licenciamento ambiental. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Na metrópole paulistana, uma grande parcela da população urbana habita em favelas e 
parte significativa dessa ocupação ocorre em áreas ambientalmente sensíveis e 
protegidas, impróprias para a edificação ou sujeitas a diferentes tipos de risco. Nas 
últimas décadas, a política pública de urbanização de favelas tem se transformado, 
buscando soluções para essas questões, dentre elas, a integração entre urbanização e a 
qualificação ambiental dos assentamentos.Apesar do êxito de projetos de urbanização 
realizados, ou mesmo a melhoria localizada decorrente da realização de obras parciais, 
nota-se que frequentemente não chegam a uma solução integral e esse quadro de 
problemas tende a se agravar, pois as favelas são locais dinâmicos e em constante 
mudança, que possuem uma estruturação urbana e social cada vez mais complexa. O 
objetivo desse artigo é refletir sobre a dimensão ambiental da favela e dos projetos de 
urbanização de favelas, considerando o contexto do ABC paulista, região formada pelos 
municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

A formação de favelas se constituiu historicamente no processo de urbanização brasileiro, 
assumindo características locais ou regionais, como parte da formação de cidades 
desiguais. Isso decorre principalmente da dinâmica de valorização imobiliária e do 
processo de acumulação a partir do espaço, que inviabiliza o acesso à moradia e às boas 
localizações, combinado a uma política pública habitacional que não tem logrado suprir o 
conjunto de necessidades habitacionais da população mais pobre.  



A política de urbanização de favelas evoluiue entrou para agenda dos governos, que 
formularam diferentes respostas em cada momento, de acordo com a disponibilidade de 
recursos e projetos políticos. De projetos higienistas de erradicação de favelas que 
vigoraram até os anos 1960;passa-se a admitir a presença da favela na cidade. Nos anos 
1970, o Estado implementa“programas alternativos”, ou seja, projetos pontuais sem 
articulação institucional ou programática. Com a vigência do Banco Nacional de Habitação 
(BNH), foi criado o Programa Promorar, que pode ser entendido como “programa 
alternativo”. Nesse momento, a construção de unidades habitacionais e a expansão das 
redes de infraestrutura de saneamento na “cidade formal” foram priorizadas, justamente 
quando o crescimento de favelas cresceu significativamente.   

A urbanização de favelas entrou para a agenda do governo federal somente na década de 
1990. O Programa Habitar Brasil foi elaborado no governo Itamar Franco (1991-1994). No 
primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), esse programa foi mantido 
e reestruturado e outros foram criados (Programas de Ação Social e Saneamento -PASS, 
Pró-Moradia e Pró-Saneamento). Na segunda gestão de FHC, em 1999, foi firmado um 
contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para 
desenvolvimento do Programa Habitar Brasil/BID (HBB), também voltado para promover a 
melhoria das condições de habitação em favelas nos moldes do “Habitar Brasil”. No 
entanto, não foram significativos os recursos orçamentários investidos nesse período pós-
BNH (DENALDI, 2003). 

Nesse contexto, durante as décadas de 1980 e 1990, as urbanizações de favelas foram 
realizadas principalmente com recursos municipais e em menor quantidade tambémpelos 
governos estaduais. Na RMSP, o ABC é uma das regiões pioneiras na urbanização de 
favelas, a partir de meados dos anos 1980. Diadema foi uma das primeiras cidades 
brasileiras a estabelecer, em 1983, uma política abrangente de urbanização de favelas e 
não mais como intervenção pontual. Em 1989, Santo André, São Bernardo do Campo e 
Diadema passaram a estruturar suas Secretarias de Habitação e a realizar programas 
habitacionais, com mais recursos próprios do que federais (do Sistema Financeiro 
Habitacional). A ênfase da atuação desses municípios era a urbanização de favelas como 
reconhecimento do direito à moradia e garantia de direitos mínimos (implantação de 
infraestrutura urbana como saneamento, pavimentação e regularização fundiária)1. 

Essas gestões foram consideradas democráticas por seu caráter de abertura à 
participação popular na formulação e execução de programas e políticas urbanas, 
particularmente a habitacional. Além disso, foram incorporados à legislação urbanística 
instrumentos para viabilizar o acesso à moradia, como as ZEIS (ou AEIS em Diadema) e 
a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU). 

A partir dos anos 1990 até 2006, a intervenção pública em favelas mais complexas 
passou a demandar projetos mais aprimorados, devido ao conjunto de ações envolvidas 
nas urbanizações. Ao mesmo tempo, implicavam em remoções de moradias em maior 
quantidade e, portanto, em soluções de reassentamento e construção de novas unidades.  

Nesse período,as políticas de urbanização de favelas se institucionalizaram também no 
âmbito do governo federal. A partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, o 
investimento em habitação aumentou. Em 2007, foi criado o Programa PAC – 
Urbanização de Assentamentos Precários que permitiu aumentar a escala da intervenção 
em favela no âmbito municipal.  

                                            
1 A atuação da política habitacional municipal no também visava aprodução de lotes urbanizados e o apoio 
à construção comunitária ou mutirão. 



Com a consolidação da favela, seu tecido urbano e social torna-se cada vez mais denso, 
heterogêneo e complexo, o que também passa a demandar intervenções com diferentes 
graus de complexidade. Nesse sentido, projetos de urbanização “integrada”, ou seja, que 
visam articular a desocupação de áreas de preservação permanente e de situações de 
risco, com soluções de infraestrutura e desenho de espaço coletivo, incluindo a solução 
habitacional, passam a ser cada vez mais necessários.  

Ao mesmo tempo, o debate sobre a qualificação ambiental da vida na cidade, bem como 
do desenvolvimento urbano que se intensifica nos anos 1990, no âmbito internacional, 
impulsionam a “ambientalização” das políticas urbanas também no Brasil (ACSELRAD, 
2010). Mas as narrativas ambientais são diversificadas e abrangem uma gama de 
posicionamentos em relação ao tratamento de áreas de favelas, tensionando o direito à 
moradia e ao meio ambiente. 

Nos últimos anos, ocorreuum avanço normativo da política ambiental e da política urbana. 
Tais avanços vão desde a entrada em vigor de novas leis e normas e mecanismos de 
gestão compartilhada e controle social, como conselhos, conferências e comitês em 
diferentes níveis federativos, até novos procedimentos para tratar do tema da 
regularização de interesse social. Entretanto, há indícios de que a aplicação dos 
instrumentos urbanísticos e ambientais permanece pouco articulada. Além disso, 
mantiveram-se em conflito e em disputa visões setoriais, que dificultam e postergam a 
necessidade de se construir visões conciliadoras e soluções concretas que reconheçam o 
desafio de qualificar do ponto de vista social, urbanístico e ambiental os assentamentos 
precários. Ainda é um debate em construção o que seja o ganho ambiental que deve ser 
obtido com processos de urbanização, quais são os parâmetros urbanísticos e ambientais 
aceitáveis, sem que se consolidem precariedades. 

Soma-se a isso os problemas decorrentes das formas de contratação de projetos e 
principalmente da execução das obras de urbanização de favela, que reiteram a 
realização fragmentada e frequentemente não resultam em ganho de qualidade 
significativo pós-urbanização. Esse enfoque não será desenvolvidonesse artigo, mas não 
poderia deixar de ser mencionado nessa discussão.  

O que se observa a partir da prática é que a narrativa da defesa do meio ambiente se 
efetiva de modo contraditório na implementação dos programas de urbanização de 
favelas, pois estes nem sempre garantem o pleno direito à moradia ou alcançam a 
qualidade ambiental e urbanística adequada. As dificuldades postas para a articulação 
dimensão habitacional, social e ambiental ainda fazem com que esse objetivo se 
mantenha como um desafio, algo a ser alcançado.  

Para debater as dimensões socioambientais da favela e dos projetos de urbanização, 
considerando tanto possibilidades de solução integrada como os conflitos que ocorrem na 
prática, toma-se como referência a região do ABC, a partir de dados daPesquisa 
Diagnóstico Habitacional Regional do ABC2, destacando as situações dosassentamentos 
que se localizam em áreas ambientalmente protegidas – áreas de preservação 
permanente (APPS) e áreas de proteção aos mananciais (APM) e os limites impostos 
pelos procedimentos de licenciamento ambiental aos projetos. Considera também as 
reflexões a partir de urbanizações realizadas na região com recursos do programa PAC 
Urbanização de Assentamentos Precários.  

 

 
                                            
2 A pesquisa foi realizada pela Universidade Federal do ABC, por meio de Termo de Cooperação com o Comitê 
de Programa Habitação do Consórcio do Grande ABC. 



2. A DIMENSÃO AMBIENTAL DA INTERVENÇÃO EM FAVELAS 

Afavelaé parte da produção do espaço urbano no qual os processos de transformação da 
natureza visa a urbanizaçãoem escala mundial, ou seja,o intenso uso e apropriação 
privada da terra e dos recursos naturais para a reprodução da vida, engendrada pelo 
processo de acumulação capitalista que, no contexto brasileiro, possui características 
específicas. Uma delas é a urbanização desigual,que se evidencia pela grande diferença 
de acesso entre as classes de renda às condições materiais, à moradia e terra bem 
localizada, às infraestruturas e serviços construídos socialmente,e que produz 
segregações em diversos espaços e escalas do urbano.  

Apesar de a qualidade de vida na metrópole serruim no seu conjunto, como os problemas 
de poluição, resíduos sólidos, contaminação e escassez de água etc, os efeitos nocivos 
do processo de urbanização atingem desigualmente diferentes classes sociais, e mais 
drasticamente os pobres. Estes, por sua vez, são frequentemente responsabilizados pela 
degradação ambiental, um processo ideológico que associa pobreza e destruição da 
natureza, buscando invertero sentido do problema em relação aos que são mais 
negativamente atingidos pelos desastres socialmente produzidos e pela apropriação 
privada dos recursos naturais. 

A ocupação de terrenos impróprios como áreas inundáveis (várzeas de rios), com 
topografia acidentada, de terrenos distantes de áreas infraestruturadas, ou ainda de áreas 
não edificáveis como faixas marginais de rodovias e ferrovias, áreas próximas de 
indústrias poluentes ou de áreas ambientalmente protegidas de mananciais, como no 
caso do ABC, são exemplos da desigualdade socioambiental e espacial da metrópole 
paulistana. Tais situações implicam em conflitos que envolvem desde a reivindicação pelo 
acesso à terra, a questões de risco físico, e a não correspondência dessa realidade frente 
a uma legislação ambiental concebida para a preservação e proteção com pouca 
aplicabilidade sobre o passivo urbano ambiental concreto. 

Em relação ao tratamento dos conflitos urbano-ambientais,a perspectiva que não dissocia 
transformação da natureza da produção do espaço no capitalismo, e não se limita a 
entender a dimensão ambiental como proteção ambiental independentemente do contexto 
de desigualdade social, não é hegemônica nem homogênea entre os atores públicos e 
privados envolvidos na urbanização de favelas. Isso se deve tanto a diversidade de 
formas de compreensão da questão entre campos disciplinares distintos, quanto em 
relação aos diversos interesses em jogo, sejam eles sociais, políticos ou 
econômicos.Esse mosaico de interpretações e posicionamentos implica em diferentes 
práticas (ACSELRAD, 1999), inclusive na urbanização de favelas. Nesse sentido, as 
agendas ambiental e urbana podem tanto se integrar como se contrapor. 

Os problemas a serem enfrentados em urbanização de favelas requerem, cada vez mais, 
uma abordagem interdisciplinar e a busca de soluções que visem a qualificação 
ambiental, a implementação de infraestruturas, a melhoria da condição habitacional e, ao 
mesmo tempo, minimizar impactos sociais. Mas, as experiências práticas iluminam os 
entraves e os limites para que essa integração aconteça. Um deles é a própria dificuldade 
de conciliar a legislação ambiental a uma realidade de ocupação que não corresponde a 
parâmetros e normas definidos, e a forma como essa legislação é operacionalizada.  

No sentido da justiça ambiental urbana, da democratização da cidade, dos espaços com 
qualidade e da distribuição mais equitativa do acesso aos recursos naturais no meio 
urbano, tratar a dimensão ambiental da favela e da intervenção em favela, além do 
aspecto técnico e interdisciplinar, assume um significado político e social. Mesmo sendo 
possível identificar uma preocupação ambiental crescente nas urbanizações de favelas, 



há conflitos e tensões na articulação das agendas urbana e ambiental (MANTINS, 2006), 
o que aponta para a necessidade de dar continuidade a esse debate.  

Considerando que há maior reconhecimento da importância do tratamentoda dimensão 
ambiental na urbanização de favelas, o que se propõe a discutir são as ambiguidades, os 
conflitos e os limites que se estabelecem na prática. Para isso, apresentam-se os dados 
do Diagnóstico Habitacional Regional do ABC, destacando-se a importância e a 
quantidade de assentamentos precários em área de proteção aos mananciais, bem como 
a presença de áreas de preservação permanente nos assentamentos precários do ABC. 
As tipologias de assentamentos precários qualificam em maior detalhe o déficit por 
regularização fundiária e os casos que dependem de obras de urbanização, apontando 
questões para o enfrentamento do problema. Em seguida, aprofunda-se a reflexão sobre 
os impasses que permanecem em relação à aplicação da legislação ambiental e os 
processos de licenciamento ambiental, particularmente nas áreas de mananciais. Por fim, 
propõe-se uma reflexão sobre a melhoria ambiental como requisito para a regularização 
fundiária. 

 

3. ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA REGIÃO DO GRANDE ABC 

Na região do ABC paulista, o debate sobre a dimensão ambiental das urbanizações de 
favelas é bastante relevante, tanto devido às características geográficas e legais de 
proteção ambiental que incidem sobre o território, quanto pela trajetória da política de 
urbanização de favelas desenvolvida na região, que coloca novos conteúdos e desafios 
paraa realizaçãode projetos. 

A pesquisa “Diagnóstico Habitacional Regional do ABC”foidesenvolvida pela UFABC para 
o Consórcio do ABC, entre maio de 2015 e agosto2016 e objetivou identificar a dimensão 
e características do problema habitacional na Região do ABC, quantificar e caracterizar as 
necessidades habitacionais, assim como compreender a intervenção governamental nos 
municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. As análisesaqui apresentadas são parte 
desse diagnóstico e expressam dimensões quantitativas sobre a presença de 
assentamentos precários (AP) em áreas ambientalmente protegidas, com dados 
municipais coletados até julho de 2016. 

 
3.1 Assentamentos de Interesse Social em área de proteção e recuperação de 
mananciais (APRM) 

Os sete municípios da Região do ABC somam 835 assentamentos de interesse social3, 
que possuem 203.874 domicílios (desses, 788são assentamentos precários que 
correspondem a190.194 domicílios).Em área de proteção e recuperação de mananciais 
há 267 assentamentos que contém 61.983 domicílios, ou seja, 32% em relação ao total 
de assentamentos de interesse social.Com exceção de São Caetano do Sul, os demais 
munícipios estão parcialmente ou totalmente inseridos na área de mananciais, definida 
pelas LeisEstaduaisn. 898/75 e 1.172/1976.  

                                            
3 A pesquisa considera assentamentos de interesse social os assentamentos precários, conjuntos 
habitacionais irregulares e também os assentamentos urbanizados e regularizados que não compõem o 
deficit habitacional, ou seja, as tipologias T1, T2, T3, T4 e T5. Os assentamentos precários correspondem 
as tipologias T, T2 e T3. 
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Figura 1. Assentamentos de Interesse Social
área urbana ou área de proteção de manancia

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Habitacional Regional do ABC, 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Excluindo-se os conjuntos habitacionais, do total de 263 assentamentos precários, 111 assentamentos 
(42,2%) localizam-se na Macrozona Urbana Consolidada (MUC) e 152 assentamentos (57,8%)
na Macrozona de Proteção e Recuperação do Manancial (MPRM). 
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Tabela 1. Assentamentos de Interesse Social presentes nas bacias hidrográficas na Região do 
ABC (total de assentamentos das tipologias T1, T2, T3, T4,T5). 

Municípios 
Bacia da  Bacia do Bacia do Total 

Billings Guaió Taiaçupeba APM 

Diadema 41 0 0 41 

Mauá 0 15 0 15 

Ribeirão Pires 22 3 4 29 

Rio Grande da Serra 15 0 0 15 

Santo André 12 0 0 12 

São Bernardo do Campo 153 0 0 155 
Região do ABC 243 18 4 267 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Habitacional Regional do ABC, 2016. 
 

 
Apesar de haver um maior número de assentamentos fora da área de mananciais (568 
assentamentos), há uma quantidade significativa em área ambientalmente protegida (267 
assentamentos). Considerando as cinco tipologias, os assentamentos de interesse social 
nessas áreas representam 32% do total de assentamentos na região e 30%do total dos 
domicílios, como sintetiza a tabela a seguir. 

 
Tabela 2. Assentamentos de Interesse Socialna Região do Grande ABCe número de domicílios, 
inseridos em área de proteção e recuperação de mananciais: número total das tipologias T1, T2, 
T3, T4 e T5. 

Municípios 
Nº de 

assentamentos 
em APM 

Nº de 
domicílios em 

APM 

Total de 
assentamentos 

Total de 
domicílios  

 
Bacia 

Hidrográfica 

Diadema 41 3.714 232 26.040 
Billings 

  18% 14% 100% 100% 

Mauá 15 2.237 109 27.618 
Guaió 

  14% 8% 100% 100% 

Ribeirão Pires 29 3.454 29 3.454 Billings, 
Guaió, 

Taiaçupeba   100% 100% 100% 100% 

Rio Grande da Serra  15 1.733 15 1.733 
Billings 

  100% 100% 100% 100% 

Santo André 12 1.790 172 44.439 
Billings 

  7% 4% 100% 100% 
São Bernardo do 
Campo 155 49.055 278 100.590 Billings 

  56% 49% 100% 100% 
Região do ABC 267 61.983 835 203.874 Billings, 

Guaió, 
Taiaçupeba    32% 30% 100% 100% 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Habitacional Regional do ABC, 2016. 
  

 



Para caracterizar os assentamentos de interesse social do ABC, o Diagnóstico 
Habitacional definiu tipologias. A tipologia T1 corresponde aos assentamentos irregulares 
ocupados majoritariamente por famílias de baixa renda na origem, consolidados, cuja 
inadequação é apenas a irregularidade fundiária; e conjuntos habitacionais irregulares. A 
tipologia T2 são os assentamentos precários e irregulares que demandam obras de 
infraestrutura, podendo necessitar de alguma remoção, e a tipologia T3 são os 
assentamentos precários e irregulares consolidáveis que demandam obras complexas de 
urbanização e/ou percentual elevado de remoção. A tipologia T4 são os assentamentos 
cuja previsão é de remoção total, e a tipologia T5 são os assentamentos urbanizados e 
regularizados que não fazem parte do deficit habitacional. 

Os assentamentos precários correspondem as tipologias T1, T2 e T3, que 
tambémcompõem o deficit por regularização fundiária. Ao analisar os assentamentos em 
áreas de mananciais, por tipologias, nota-se que a maior demanda concentra-se nas 
tipologias T2 e T3, ou seja, situações que requerem obras de urbanização de diferentes 
graus de complexidade para que a regularização urbanística, fundiária e ambiental se 
complete e, portanto,demandam maiores montantes de recursos.  

 

Tabela 3. Deficit de regularização em área de proteção aos mananciais (APM), considerando 
conjuntos habitacionais irregulares, por tipologia, sobre o total de assentamentos precários em 
APM. 

Municípios 
Deficit Regularização em APM 

T1 T2 T3 Total 

Diadema 24 7 6 37 

  64,86% 18,92% 16,22% 100,00% 

Mauá 1 9 5 15 

  6,67% 60,00% 33,33% 100,00% 

Ribeirão Pires 6 16 6 28 

  21,43% 57,14% 21,43% 100,00% 

Santo André 0 0 2 2 

  0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

São Bernardo do Campo 33 61 40 134 

  24,63% 45,52% 29,85% 100,00% 
Região do ABC 64 93 59 216 

  29,63% 43,06% 27,31% 100% 
Fonte: Pesquisa Diagnóstico Habitacional Regional do ABC, 2016. 
 

As favelas e loteamentos irregulares situados em área de mananciais apresentam 
diferentes situações de consolidação e integração com a mancha urbanizada. Uma parte 
deles está inserida em áreas consolidadas, onde há presença de redes de infraestruturas 
próximas. Mas também há assentamentos mais distantes, situados na borda dessa 
grande área ocupada, ou ainda, situações de maior isolamento e proximidade com 
vegetação em estágio de recuperação. Assim, além da especificidade de se tratar de uma 
área cuja função é o abastecimento de água metropolitano, a urbanização de 
assentamentos nos mananciais deve considerar a diversidade de contextos 
existentespara produzir diferentes padrões de urbanização (para habitação, 
infraestruturas, espaços públicos) de modo a garantir maior qualificação ambiental em 
relação aos demais assentamentos.  



 

3.2 Áreas de preservação permanente em assentamentosde interesse social 

Outrasituação que merece maior conhecimento e detalhamento são as áreas de 
preservação permanente (APP) nos assentamentos de interesse social, 
independentemente de sua localização em área de mananciais. Contudo, durante a 
realização do Diagnóstico Habitacional, constatou-se que a informação sobre a presença 
de cursosd`água e nascentes nos municípios não estava sistematizada e disponível para 
os sete municípios, pois depende da identificação e mapeamento da rede hídrica e faixas 
de APPs, preferencialmente em bases cartográficas georreferenciadas e seu cruzamento 
com os perímetros de assentamentos precários. A ausência desses dados ainda não 
permite aferir um panorama regional sobre esse aspecto da caracterização dos 
assentamentos com a precisão e detalhamento necessários.  

Apesar dessa limitação, sabe-se que a identificação de APPs é parte importante das 
urbanizações de favelas e torna-se viável quando projetos são realizados, ou mesmo 
quando há conhecimento por parte dos técnicos das prefeituras sobre as áreas 
precárias.Assim, a partir de dados disponibilizados pelos municípios de Santo André, São 
Bernardo do Campo e Diadema5 e da consulta a fontes de informação secundárias, foi 
possível registrar, apenas, a distribuição dos assentamentos de interesse socialna Região 
do ABC segundo presença de curso d´água (Tabela 5).  

Tabela 5. Assentamentos de Interesse Socialna Região do Grande ABC segundo presença de 
curso d’água: número total e domicílios. 

 
 
Fonte: Pesquisa Diagnóstico Habitacional Regional do ABC, 2016. 
 
Os dados da Tabela 5, ainda que parciais, revelam percentual expressivo de domicílios 
em assentamentos de interesse socialcom presença de curso d’água: 72,0 % do total, o 
que corresponde a136.112 domicílios. 

O tratamento dos cursos d’águaé elemento estruturante da urbanização de favela,pois 
estabelece relações com a solução de infraestruturas etambém está diretamente 
relacionado à solução habitacionale a remoção de moradias, seja por motivo de mitigação 

                                            
5Para 13 dos 232 assentamentos precários, o município não dispõe de informação sobre presença de curso d’água e ou 
a equipe do DHABC não conseguiu produzir a informação. Trata-se, portanto, de caracterização parcial. 

Município 
Assentamentos de Interesse Social  Domicílios 

Total curso 
d’água % Total curso 

d’água % 

Diadema 219 60 27,4% 23.926 11.174 46,7% 

Mauá 109 53 48,6% 27.383 23.607 86,2% 

Ribeirão Pires 29 14 48,3% 3.454 2.284 66,1% 

Rio Grande da Serra 15 10 66,7% 1.733 1.621 93,5% 

Santo André 161 66 41,0% 37.562 25.625 68,2% 

São Bernardo do Campo  267 186 69,7% 95.024 71.801 75,6% 

Região do Grande ABC 800 398 48,6% 189.082 136.112 72,0% 



de áreas de risco, em condições em que a consolidação é inviável, ou ainda quando é 
necessário espaço para a implantação de circulação e redes de infraestrutura.  

Em um contexto de intensa transformação, ocupação e impermeabilização do solo, a 
identificação de APPs, particularmente cursos d`’agua e nascentes, como subsídio para 
projetos não é trivial. A própria metodologia de identificação e caracterização de APPS, os 
mapeamentos utilizados como referência, pode ser motivo de inúmeras controvérsias. 

As faixas marginais a serem recuperadas se mantêm como uma questão polêmica, 
principalmente porque diferentes leis regulam o tema.Além disso, rios e córregos urbanos 
recebem tratamento fragmentado, ora estão canalizados, ora estão abertos, quando não 
estão totalmente aterrados, e raramente são considerados com uma abordagem 
sistêmica, em sua microbacia ou bacia hidrográfica, a não ser para a solução técnica das 
redes de saneamento (FERRARA, MARTINS, 2014). Nesse sentido, remover somente 
moradores de favela das margens quando o curso d’água está inteiramente tamponado 
ou transformado no restante de sua extensão, pode não se justificar, sempre excetuadas 
as situações de risco à vida.  

A interface entre a preocupação ambiental e qualificação urbanística também pode ser 
observada, por exemplo, nas lentas mudanças que tem ocorrido no tratamento técnico 
conferido aos cursos d’água. No lugar de canalizações fechadas, passam a ser feitas 
canalizações abertas, com a utilização de diferentes materiais. Mais recentemente, a 
recuperação de margens de córrego é associada à construção de parques lineares, e as 
margens são recompostas com grama e arborização, formando áreas de uso coletivo 
onde, anteriormente, havia habitações frequentemente expostas ao risco de inundação. A 
apropriação dos parques lineares e demais espaços coletivos ao longo de cursos d`água 
posterior às obras dependem também do saneamento e tratamento da água, bem como 
da manutenção desses espaços, o que normalmente é um problema não equacionado 
pelas prefeituras.  

Como argumenta Travassos (2014, p.109), as áreas de várzeas, que foram ocupadas por 
viário ou edificações, são áreas inundáveis independentemente das obras de drenagem 
executadas. Portanto, é preciso que sejam tratadas como espaços especiais da cidade, 
por meio de usos que possam conviver com as águas e não somente pela premissa da 
solução por meio da grande obra hidráulica. 

Outra pesquisa desenvolvida pela UFABC, em 2014, intitulada “Urbanização de 
Assentamentos precários no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento na 
Região do ABC”6identificou as características, alcance e limitações dos investimentos em 
urbanização de assentamentos precários efetuados com recursos do PAC na região 
(MORETTI et al, 2015, p.22). Dentre as informações levantadas, sistematizou aquelas 
referentes aos diferentes gravames ambientais incidentes nas favelas que foram objeto do 
programa, com maior detalhamento do tipo de APP.  

No conjunto dos assentamentos estudados na pesquisa “PAC Urbanização”, existem 16 
assentamentos localizados em área de proteção e recuperação de mananciais da 
Represa Billings (APRM-Billings), sendo que cinco deles estão localizados em São 
Bernardo do Campo e 11, em Diadema. Vinte e cinco assentamentos (51%) desse 
conjunto apresentam gravames relacionados a Áreas de Preservação Permanente (APP) 
de cursos d´água. Quatorze assentamentos entre os 49 estudados (29%) apresentam 
gravames relacionados à APP de nascente e quatro assentamentos (um em São 
Bernardo do Campo e três em Santo André) ocupam APP de topo de morro. Mais de um 

                                            
6 A pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) – 
Chamada MCTI/CNPq/MCIDADES no 11/2012 e coordenada por Prof. Dr. Ricardo de Souza Moretti. 



quarto dos assentamentos (14) não declaram existência de APP (MORETTI et al, 2015, 
p.36-37). 

 

Tabela 6. Incidência de gravames ambientais em assentamentos precários com intervenção do 
PAC na Região do ABC. 

Tipo de 
Gravame Santo André 

São Bernardo 
do Campo Diadema Mauá Total ABC 

Nº 
assent. % 

Nº 
assent. % 

Nº 
assent. % 

Nº 
assent. % 

Nº 
assent. % 

APRM 0 0% 5 38% 11 44% 0 0% 16 33% 
APP de curso 
d'água 3 33% 10 77% 10 40% 2 100% 25 51% 

Nascente 2 22% 6 46% 5 20% 1 50% 14 29% 

Topo de morro 3 33% 1 8% 0 0% 0 0% 4 8% 

Outros 0 0% 3 23% 2 8% 0 0% 5 10% 

Não tem APA 3 33% 3 23% 8 32% 0 0% 14 29% 
Legenda: APRM – Área de Proteção e Recuperação de Mananciais – Billings; APP – Áreas de Proteção Permanente; 
APA – Áreade Proteção Ambiental 
Fonte: Moretti et al (2015). 

 
As características físicas da Região do ABC bem como as características das ocupações 
com diferentes graus de precariedade expressam a complexidade das intervenções 
nesses territórios. A pesquisa PAC Urbanização concluiu que a maioria dos 
assentamentos está inserida em áreas com presença de gravames ambientais, sendo que 
33% se localizam em Área de Proteção dos Mananciais e 51% em Áreas de Proteção 
Permanente do tipo margem de córrego. Cerca de 45% dos assentamentos possuem 
relevo acidentado e a maioria apresenta situações de risco. No conjunto estudado, 
somente em 18% dos assentamentos não foram identificadas situações de risco nas 
condições pré-intervenção, 55% dos assentamentos apresentam risco associado a 
deslizamentos e 37% possuem risco de inundação (MORETTI et al, 2015, p.63). 
 

3.3 Quadro da situação atual da regularização e urbanização em área de proteção aos 
mananciais no ABC 

Como resultado de mais de quatro décadas de vigência e revisões das leis estaduais de 
proteção e recuperação aos mananciais7, a regularização de interesse social passou a 
contar com novo instrumento a partir da promulgação de leis específicas por bacias. A lei 
estadual nº 13.579/09 que define a área de proteção e recuperação dos mananciais da 
bacia da Billings (conhecida como lei específica da Billings) estabeleceu o instrumento do 
PRIS - Programa de Recuperação de Interesse Social que, em resumo, é um plano de 
urbanização e regularização de uma área definida pela prefeitura (ZEIS), que deve passar 
pelo licenciamento ambiental a cargo da Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo e promover a qualificação ambiental do assentamento.  

Apesar da importância desse instrumento, a forma como ele tem sido implementado 
indica que a realização da urbanização nos mananciais ainda é vista com resistência 
pelos órgãos de licenciamento ambiental, apesar do reconhecimento legal da 

                                            
7 As leis n. 898/75 e 1172/76 foram revistas pela lei 9866/97, que por sua vez estabeleceu a necessidade de 
elaboração de leis específicas por bacia hidrográfica, de modo a tratar as especificidades de cada contexto. 
A primeira lei específica aprovada foi a da bacia da Guarapiranga, em 2006 (lei n. 12.233/06). 



necessidade de mitigação, saneamento e qualificação ambiental das bacias hidrográficas.  
Há uma série de exigências que a prefeitura deve cumprir para que o licenciamento 
ambiental tenha andamento junto ao órgão estadual, o que frequentemente torna mais 
longo e complexo o processo de regularização e a urbanização nessas áreas. Por outro 
lado, a urbanização nos mananciais requer uma boa capacidade técnica, financeira e 
institucional das prefeituras, inclusive para acompanhar e produzir a documentação 
necessária ao licenciamento ambiental, o que não corresponde à realidade de todas elas. 

As bacias do Guaió e Taiaçupeba que correspondem a parte dos territórios de Mauá e 
Ribeirão Pires ainda não possuem lei específica, o que faz com que o procedimento da 
regularização tenha que seguir as leis estaduais precedentes, mas as mesmas não são 
aplicáveis para assentamentos de interesse social, praticamente inviabilizando a atuação 
municipal. 

Na Região do ABC, considerando que há 243 assentamentos precários na bacia da 
Billings (tabela 1) e que praticamente grande parte desse montante depende de 
licenciamento ambiental, os dados do Diagnóstico Habitacional Regional revelaram que 
somente para uma pequena parte desses assentamentos foi dada entrada no processo 
de licenciamento ambiental junto a Cetesb, apenas 42 casos. Desses, 34 processos 
correspondem a São Bernardo do Campo, prefeitura que possui uma Secretaria de 
Habitação bem estruturada do ponto de vista institucional para empreender ações desse 
tipo, além de conter a maior quantidade de assentamentos em área ambientalmente 
protegida. Mas, para a maioria dos assentamentos precários, não há atuação municipal 
nesse sentido. Algumas questões sobre o licenciamento ambiental de projetos de 
urbanização serão tratados no item 4, a seguir. 

 

Tabela 4. Assentamentos que precisam de licenciamento ambiental estadual, processos 
protocolados na Cetesb. 

Municípios 

Licenciamento Ambiental Estadual 

Protocolo de entrada 
na Cetesb Não deu entrada Sem informação  

Diadema 3 217 0 

Mauá 1 96 3 

Ribeirão Pires 4 24 0 

Santo André 0 39 0 

São Bernardo do Campo 34 13 89 

Região do Grande ABC 42 389 92 

Fonte: Pesquisa Diagnóstico Habitacional Regional do ABC, 2016. 
 

 

Em relação aos procedimentos de licenciamento ambiental em andamento atualmente 
junto àCetesb, os municípios obtiveram até julho de 2016 as seguintes licenças: 3 
assentamentos em Diadema obtiveram Licença de Instalação; 1 assentamento em Mauá 
obtive Licença de Instalação; em São Bernardo do Campo 19 assentamentos obtiveram 
Licença Prévia e 7 assentamentos obtiveram Licença de Instalação. O município de 
Ribeirão Pires ainda não obteve Licença Prévia. Os municípios ainda não obtiveram 
Licença de Operação, que corresponde a fase final do licenciamento ambiental. 

Uma questão que merece ser mais bem avaliada é o tempo de aprovação dos projetos 
que precisam ser licenciados devido às exigências ambientais e sua implicação no 



andamento dos processos de regularização e urbanização. Contudo, nem todos os 
municípios conseguiram levantar essa informação. Ainda assim, algumas observações 
qualitativas podem ser destacadas a partir das informações disponíveis. No caso de São 
Bernardo do Campo, os processos de regularização de assentamentos onde não era 
necessária a execução de obras, a tramitação demorou de 20 meses a 31 meses para a 
Prefeitura obter a licença prévia (LP), a primeira etapa do licenciamento ambiental.  No 
caso de processos que envolvem a execução de obras de infraestrutura, esse tempo 
variou de 24 a 60 meses. No caso de Diadema, e tomando como referência duas 
situações onde era necessária a execução de infraestrutura, a Licença de Instalação (LI), 
que permite o início das obras, foi emitida após 48 meses. Os quatro processos 
protocolados pelo município de Ribeirão Pires são recentes e, portanto, estão em fase 
inicial de tramitação.  

 
4. CONFLITOS AMBIENTAIS NA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: O DESAFIO DA 

QUALIDADE DAS INTERVENÇÕES E OS LIMITES DO CONTROLE DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Como caracterizado no item anterior, com base nos dados da pesquisa Diagnóstico 
Habitacional Regional do ABC, a região apresenta uma grande quantidade de 
assentamentos precários em áreas de proteção e recuperação de mananciais ou em 
áreas de preservação permanente. Considerando o acúmulo de experiências das 
prefeituras municipais, bem como as mudanças recentes no quadro normativo referente à 
política habitacional municipal e à regularização fundiária de interesse social, dois eixos 
de discussão da interface urbano-ambiental são centrais. 

O primeiro eixo refere-se aos conflitos e problemas identificados em projetos e obras de 
urbanização no ABC e os impactos sociais que eles geram, além de nem sempre 
alcançarem a qualidade ambiental almejada. A partir de casos estudados na pesquisa 
“Urbanização de Assentamentos precários no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento na Região do ABC”, verificam-se situações que explicitam os problemas a 
serem enfrentados.   

O segundo eixo considera as possibilidades de regularização fundiária plena a partir da lei 
federal 11977/09 e as exigências ambientais contidas na legislação estadual de proteção 
e recuperação de mananciais para os casos de assentamentos precários de interesse 
social, cujos projetos devem passar pelo licenciamento ambiental junto àCetesb. 

 

4.1 O desafio da qualidade urbana e socioambiental das urbanizações de favelas 

A ação do tipo urbanização de assentamentos precários promove sempre, em algum 
grau, a melhoria das condições de habitabilidade da população. No entanto, há indícios 
que é preciso elevar a qualidade das intervenções e que a recuperação ambiental dos 
assentamentos nem sempre é alcançada.  

Estudo realizado por Moretti et Al (2014) analisou projetos e obras de urbanização na 
Região do ABC, por meio da definição de descritores quantitativos e qualitativos, e 
concluiu que as intervenções nem sempre alcançam a qualidade necessária. Observou-se 
que o acesso ao abastecimento oficial de água potável, coleta de esgotos e fornecimento 
de eletricidade é uma meta que já vem sendo alcançada pelos projetos de urbanização de 
favelas, entretanto, a meta de interligação do esgoto captado ao sistema estrutural de 
coleta e tratamento não foi plenamente obtida. 



Em relação à recuperação das áreas de margens de cursos d’água e nascentes,nota-se 
haver diferentes estratégias na abordagem do tema.  

“No caso do Parque São Bernardo, os cursos d’água do assentamento 
foram descaracterizados e canalizados na 1ª Etapa de urbanização, 
com recursos provenientes do Programa Habitar Brasil – BID HBB. No 
caso do Jardim Oratório, a maioria dos cursos d´agua foi ou será 
canalizada e terá suas margens ocupadas, sendo que nos casos de 
canalização aberta não se observa tratamento paisagístico adequado. 
No Jardim Santo André, o projeto de urbanização mantém e recupera a 
maioria dos cursos d’água e faixas de proteção das Áreas de 
Preservação Permanente (APP). O projeto também viabilizará a 
limpeza e remoção de detritos no sistema de drenagem das águas 
pluviais, além de dar uso comum e recreativo a essas de forma a evitar 
sua reocupação. Todavia, para viabilizar essa ação, foi necessário 
promover a substituição do tecido urbano e propor a remoção de 
percentual elevado da população”. (Moretti et al, 2014) 

O referido estudo aponta que a meta de aumento do percentual de áreas com cobertura 
vegetal e de uso comum não foi alcançada na maioria dos projetos que prevê reduzidas 
áreas permeáveis e destinadas a espaços livres e de lazer. A requalificação de moradias 
localizadas em áreas consolidáveis, assim como a redução das situações de 
adensamento excessivo e de insalubridade, também não será alcançada em todos os 
casos.  

Os autores apontam que esses resultados estão relacionados com as características 
desses territórios, qualidade dos projetos e obras e volume de recursos insuficientes para 
realização da intervenção.  

Trata-se de assentamentos com alto grau de complexidade, devido a suas características 
físicas como a alta declividade, alta densidade populacional e consolidação, a presença 
de situações que risco e a incidência de gravames ambientais. Tais situações demandam 
intervenções físicas complexas, além de projetos bem elaborados e que por vezes 
extrapolam o perímetro do assentamento (particularmente para soluções de 
infraestrutura) e que precisam passar pelo licenciamento ambiental (DENALDI et. al, 
2016, p.111). 

Observou-se, tomando como referência os estudos de caso, que os projetos elaborados 
nem sempre são baseados em diagnósticos integrados, frequentemente não estão 
completos e possuem um grau insuficiente de detalhamento. Os autores destacam que o 
projeto é desvalorizado frente a execução da obra; há um longo intervalo de tempo entre 
a elaboração do projeto e o inicio da obra, o que faz com que o primeiro fique 
desatualizado; as etapas de aprovação de projeto separadas do licenciamento ambiental 
é um componente que torna a tramitação ainda mais morosa e adia a contratação para 
início do processo de licitação.  

A urbanização de favelas demanda um conjunto de projetos, serviços e obras para 
ocupações de diferentes portes, densidades habitacionais e graus de complexidade. A 
obtenção de financiamento, apesar de ser essencial para que a urbanização aconteça, 
nem sempre é suficiente para resolver o conjunto dos problemas ou abranger o 
assentamento integralmente, o que gera intervenções parciais ou a necessidade de 
composição de diferentes fontes de recursos.  



Com algumas exceções, ainda é evidente que as urbanizações, projetadas e/ou 
executadas de modo fragmentado, não atingem a qualidade necessária e a 
desarticulação dos projetos específicos compromete a solução urbanística e ambiental.  

4.2 Os limites do controle do licenciamento ambiental 

O padrão urbanístico e ambiental das ocupações de favelas e assentamentos precários 
está muito distante e não tem correspondência com os padrões legalmente instituídos das 
áreas “formais”. Pode-se dizer que em relação aos parâmetros de desenho urbano, há 
experiências acumuladas por projetos (BUENO, 2000 e 2002) e, apesar dos problemas 
decorrentes da execução de obras, há bons exemplos que geraram melhoria de 
qualidade. Mas, em relação aos parâmetros ambientais, a busca de conciliar urbanização 
com ganhos ambientais é um debate mais recente (FERRARA, MARTINS, 2014).  

Antes da promulgação da lei federal 11.977/09, e o embate se dava entre as definições do 
Código Florestal (1965) e as legislações municipais, em geral, menos restritivas. O 
Código Florestal de 1965 é a principal referência para um padrão desejável de proteção 
ambiental, porém inaplicável ao passivo socioambiental das urbanizações brasileiras em 
geral, não somente em áreas precárias. Esse embate ficava mais evidente quando a 
aplicação das restrições ambientais na realidade consolidada dos assentamentos 
implicava em grande quantidade de remoções, o que inviabilizava a construção de 
alternativas. Assim, se assumia a impossibilidade de qualificação ambiental, assumindo 
ao mesmo tempo o ônus de uma urbanização sem qualidade ambiental. 

A proposta de regularização fundiária plena contida na lei 11.977/09 visa a manutenção 
dos assentamentos populares, porém reconhecendo a necessidade de sua qualificação. 
Essa lei estabelece o projeto de regularização como instrumento de reconhecimento de 
uma realidade a partir da qual será feita uma intervenção, que por sua vez deve 
comprovar a melhoria de qualidade urbanística e ambiental. Mesmo que a urbanização e 
a regularização instituam padrões urbanísticos diferentes e próprios, não devem 
consolidar situações precárias. 

Mas, como as favelas são um tecido urbano e social complexo, a intervenção sobre esses 
territórios também tem exigido maior capacidade técnica, social e financeira dos 
municípios e estados que empreendem a urbanização. A etapa de aprovação de projetos 
é o momento em que as soluções apresentadas são avaliadas pelos gestores públicos, 
responsáveis pela sua execução. A lei 11.977/09 define que a aprovação ambiental da 
regularização de assentamentos pode ser feita no âmbito municipal, desde que o 
município tenha conselho de meio ambiente e órgão ambiental capacitado e o projeto de 
regularização comprove ganho ambiental da intervenção. Nas situações em que o 
município não cumpre esses requisitos, a aprovação deve ser realizada pelo órgão 
ambiental competente. Portanto, quem de fato define na prática o que significa ganho ou 
melhoria da qualidade ambiental são os órgãos de aprovação. A referência utilizada para 
isso é justamente a legislação ambiental, cujos parâmetros não são aplicáveis aos 
assentamentos precários. Assim, cria-se um circulo sem saída, ou seja, de um lado o 
órgão licenciador precisa se amparar em referências legais para que possa atuar, e utiliza 
as leis existentes porém inaplicáveis; e ao mesmo tempo não há parâmetros claros que 
estabeleçam quais são as formas de se comprovar ganho ambiental para situações de 
assentamentos precários, que não se restrinjam apenas aos parâmetros legais instituídos. 

Isso resulta em procedimentos de licenciamento ambiental de assentamentos informais 
em APPs, por exemplo, extremamente intrincados, morosos e de difícil conclusão, que 
impactam negativamente o andamento dos projetos e, portanto, a própria possibilidade de 
construir soluções que viabilizam o ganho ambiental, de acordo com cada contexto. 
Segundo Denaldi e Jodas, diversos problemas tangenciam essa questão, “tais como o 



conflito de competência de autorização de intervenção em APP; a insuficiente articulação 
do arcabouço jurídico e institucional da área habitacional e ambiental; a insuficiente 
descentralização da politica ambiental; a resistência do setor ambiental; falta de 
capacitação institucional dos municípios e órgãos ambientais, e predomínio da visão 
setorial” (DENALDI, JODAS, 2014, p.220). 

Quando se trata de áreas de proteção e recuperação de mananciais da bacia da Billings, 
a lei específica de 2009 incorporou o instrumento do PRIS - Programa de Recuperação de 
Interesse Social para regrar os procedimentos de urbanização e regularização nessas 
áreas. Apesar da importância desse instrumento, sua aplicação nos últimos anos tem 
explicitado diversos debates sobre a adequação do licenciamento ambiental (licença 
prévia, de instalação e de operação), concebido para controlar a instalação de empresas 
que usam recursos naturais e são poluentes, às situações de urbanização e regularização 
de assentamentos precários. Observa-se que a rigidez com que são tratados os 
assentamentos precários não se iguala a outras atividades e usos tão ou mais poluentes 
e ambientalmente impactantes presentes no restante da metrópole.   

Como mostram as informações do Diagnóstico Habitacional Regional do ABC já 
apresentadas, particularmente sobre os assentamentos localizados na bacia da Billings, a 
quantidade de procedimentos protocolados na Cetesb é muito inferior ao deficit 
habitacional por regularização e urbanização nos mananciais. É preciso considerar 
também que cada projeto é uma análise específica e, como já argumentado, não há 
definições mínimas, que sejam consenso entre órgão estadual licenciador e prefeituras, 
do que significa o ganho ambiental que deve ser comprovado com as intervenções e seu 
significado social. Isso dá margem a diferentes interpretações sobre as soluções técnicas 
adotadas nos projetos, tanto por parte das prefeituras, que apresentam diferentes 
capacidades institucionais para realizá-los, como por parte do agente licenciador, que 
aplica a rigidez da norma como garantia de qualidade, resultando em muitos PRIS não 
aprovados, ou em processos lentos de aprovação – o que compromete o andamento de 
financiamentos e obras. 

Esse tipo de controvérsia não tem contribuído para construção de alternativas e para o 
avanço da produção de conhecimento nas urbanizações de favelas, ao contrário, torna 
sua implementação ainda mais custosa e difícil. Há, portanto, um limite para esse tipo de 
controle, e do que resulta em termos práticos os procedimentos de licenciamento 
ambiental tal como tem sido desenvolvidos. Esse argumento não defende a flexibilização 
indiscriminada de procedimentos de aprovação, mas pretende explicitar a necessidade de 
valorizar a integração de conhecimentos envolvidos na urbanização de favelas, tais como 
o conhecimento das áreas ambientais, do planejamento urbano, das engenharias, da 
assistência social, e que isso seja incorporado não somente nos projetos de urbanização 
como também seja considerado nos procedimentos de licenciamento ambiental ou nos 
processos de aprovação em geral.  

 

5. Considerações finais 
 

A urbanização de favelas é uma ação complexa e o alcance de uma qualificação 
ambientalsatisfatória depende de diversos aspectos pontuados ao longo do texto. Quando 
se trata de assentamentos localizados em áreas ambientalmente sensíveis, como as 
áreas de proteção aos mananciais ou áreas de preservação permanente, essa 
complexidade é ainda maior. A análise de projetos recentes de urbanização mostra que, 
apesar de lograrem algum grau de qualificação urbanística e social, a melhoria da 



qualidade ambiental ainda é um desafio. Outro aspecto a destacar é que essa melhoria de 
qualidade implica em grande quantidade de remoções e impacto social, o que depende da 
articulação da urbanização com soluções de reassentamento ou remanejamento, 
disponibilidade de terra e maiores montantes de recursos.  

Na região do ABC, é elevada a porcentagem de assentamentos que se localizam em 
áreas ambientalmente sensíveis e, particularmente em área de proteção e recuperação 
dos mananciais. Nesse contexto, a qualificação ambiental visa não somente melhorar o 
local da intervenção, como assume uma importância regional em relação à mitigação do 
impacto da ocupação urbana sobre a represa Billings, estratégica para o abastecimento 
de água metropolitano.  

Apesar dos avanços normativos na política ambiental e da política urbana, argumentamos 
que a aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais permanecem pouco 
articulados. Há novos procedimentos para a regularização de interesse social, que 
enfatizam a necessidade de realização de projeto e a comprovação de melhoria da 
qualidade ambiental. Contudo, verifica-se que frequentemente as exigências dos 
procedimentos de licenciamento ambiental ainda não incorporaram a necessidade de se 
avançar em soluções específicas e diversificadas para cada contexto, e aplicam a 
legislação de forma homogênea e pouco flexível, dado o contexto social e de 
precariedade. Desse modo, o ganho ambiental a ser comprovado não tem referências 
para além dos padrões legais estabelecidos.  

O desafio é justamente conciliar a urbanizaçãoe garantia do Direito à Moradia, com 
ganhos ambientais. A realidade e a complexidade da urbanização de favelas faz com que 
esse debate seja necessário. Por um lado, é preciso elevar a qualidade da intervenção 
(projeto e execução) e valorizar a dimensão ambiental. Por outro, é preciso que as 
especificidades ambientais sejam incorporadas nos projetos gerando soluções integradas 
de infraestrutura, espaço público e solução habitacional, de acordo com cada contexto, 
pensando a urbanização para além do tecido da favela. 

A conciliação entre qualificação ambiental e direito à moradia é, em termos mais amplos, 
uma forma de superar a desigualdade socioambiental presente na região do ABC e na 
metrópole paulistana. 
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