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RESUMO

O foco dessa pesquisa são os processos de urbanização de favelas com recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na Região do Grande ABC. No Brasil, é
grande o número de pessoas vivendo em favelas, contudo, a urbanização enquanto
proposta de solução ao problema só passou para a agenda pública de alguns municípios –
dentre eles Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo – na década de 1980. Na
década de 90 foram lançados os primeiros programas federias para urbanização de favelas,
alcançando abrangência nacional, mas foi apenas após o lançamento do PAC, em 2007,
que foram destinados recursos federais mais volumosos para esse fim. Contudo, embora na
perspectiva histórica estejamos vivenciando o cenário mais próspero para implementação
de urbanização de favelas no país, os agentes envolvidos com as intervenções têm a
percepção de que a execução das obras com recursos do PAC é lenta e difícil de ser
realizada. Essa pesquisa buscou, portanto, identificar os fatores que dificultam e estendem o
tempo de contratação e execução de obras de urbanização de favelas com recursos do
PAC no Grande ABC, com a intenção de iluminar caminhos para a superação desse
cenário, segundo a opinião de gestores das intervenções. Para tanto, foram explorados os
relatos de técnicos e gestores responsáveis pela promoção das obras de urbanização com
recursos do PAC no Grande ABC, que nos levaram a identificar que os três principais
fatores que dilatam os prazos de implementação das urbanizações são a seleção de
intervenções a serem executadas que não contam com projetos completos, atualizados e
aprovados; a dificuldade de aprovação de projetos e medições de obras junto ao Agente
Operador; e os imprevistos enfrentados durante a execução das obras.

PALAVRAS-CHAVE: urbanização de favelas; PAC; obras em favelas; Região do Grande ABC;
assentamentos precários.

ABSTRACT

This research focuses on the slum upgrading process, performed with Growth Acceleration
Program (PAC) resources, in the Big ABC Region (Região do Grande ABC). In Brazil, there is
a large number of people living in favelas, however, the upgrading solution for this problem
just got passed in the municipal Agenda of some cities - amongst them Diadema, Santo
André e São Bernardo do Campo – in the 80th. The first federal programs for slum upgrading
were created in the 90th, getting national range, but a biggest amount of resource was
reserved just after the entry of PAC, in 2007. Although in historical perspective we are
experiencing the most successful scenario for implementation of slum upgrading in the
country, those involved with the interventions have the perception that the works with PAC
resources is slow and difficult to achieve. This research has sought therefore to identify the
factors that complicate and extend the hiring time and execution of slum upgrading works
with PAC resources in the Big ABC Region, with the intention of illuminating pathways to
overcome this scenario, in the opinion of managers of interventions. For this purpose,
technical reports and managers, responsible for promoting slum upgrading with PAC
resources in the Big ABC Region, were interviewed, which led us to identify the three main
factors that increase the interventions deadlines are: select interventions without completed,
updated and approved projects; the difficulty of approve projects and measurements of
works by the Operating Agent; and unexpected facts during the execution of works.

PALAVRAS-CHAVE: slum upgrading; PAC; works in favelas; Região do Grande ABC; informal settlements.
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.
APROXIMAÇÃO AO TEMA
A motivação para iniciar esse mestrado nasceu durante a experiência que tive na Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra (PMTS), onde trabalhei entre 2011 e 2013. A escassez de
funcionários na PMTS propiciou que eu, mesmo recém formada, recebesse a responsabilidade
de gerenciar uma operação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para
urbanização de quatro favelas no município.
Duas dessas favelas, embora contempladas pelo PAC, contavam com processo complexo de
urbanização iniciado na década de 1990. Logo foi possível perceber que existiam muitos
fatores que impossibilitavam a execução daquelas obras ou não permitiam o andamento
contínuo das mesmas. Para além das questões circunscritas nos territórios das intervenções e
as carências e conflitos internos à prefeitura, era clara a sobreposição de problemas que se
inseriam em outros âmbitos, inclusive alguns pareciam relacionar-se com o próprio desenho da
política federal para urbanização de favelas. Entretanto, a emergência do trabalho diário não
possibilitou a investigação e reflexão mais aprofundados sobre essas questões naquele
ambiente.
Quando tomei conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Gradução em
Planejamento e Gestão do Território da UFABC e da trajetória profissional e acadêmica de
minha futura orientadora, Rosana Denaldi, tive a certeza que aquele era o espaço para essa
exploração.
Ao longo da pesquisa de mestrado, me envolvi também com outras atividades ligadas ao
assunto que contribuíram muito para o desenvolvimento da minha pesquisa.
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Uma delas foi a organização e participação do Grupo de Estudos sobre Urbanização de Favela,
que tem a colaboração do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (LabHab FAUUSP) e é formado por
alunos da UFABC, da USP, por profissionais ligados a prefeituras da Região Metropolitana de
São Paulo e arquitetos que trabalham diretamente com o tema das urbanizações de favelas.
Os encontros começaram a acontecer em janeiro de 2014 e, desde então, esse tem sido um
espaço importante de reflexão e troca de informações sobre o tema. Grande parte da
sensibilidade e repertório que tive para a compreensão das questões abordadas nessa
dissertação foram criados no âmbito do grupo de estudos, ou em conversas informais com
participantes dele.
Outra experiência importante foi integrar a equipe, coordenada pelos arquitetos Renata Moreira
e José Baravelli, que está elaborando o projeto de urbanização do Complexo do
Chafick/Macuco, grande assentamento precário localizado no município de Mauá. Esse
trabalho permitiu minha aproximação ao ambiente institucional daquele município, além disso,
me deu a oportunidade de assimilar empiricamente algumas questões que acontecem entre a
prática de projeto e a realização das obras de urbanização.
Mas a atividade externa que mais contribuiu com o desenvolvimento da minha dissertação foi
participar da pesquisa Urbanização de assentamentos precários no âmbito do Programa de
Aceleração do Crescimento na Região do ABC, coordenada pelos Professores Ricardo Moretti
e Rosana Denaldi1.
A pesquisa acima mencionada, da qual participei ativamente de todo o processo, iniciou-se em
fevereiro de 2013 e foi finalizada em abril de 2015 e foi a partir dela que pude perceber a
riqueza do contexto do Grande ABC dentro da temática Urbanização de Favelas.
Inicialmente, meu projeto de pesquisa tinha como estudo de caso a operação do PAC para
urbanização das favelas que eu havia gerenciado, no Município de Taboão da Serra. Após meu
envolvimento com a pesquisa desenvolvida pela UFABC, optei então por ampliar o olhar de
minha pesquisa, deixando de analisar o estudo de caso de Taboão e passando a investigar a
questão na Região do Grande ABC.
Essa opção se deu não apenas pela riqueza das informações disponibilizadas pelo trabalho de
Moretti et al (2015), mas também porque nos pareceu muito mais consistente, enquanto
método de pesquisa, usar como base analítica um conjunto de intervenções desenvolvidas em
alguns municípios, do que usar apenas um caso isolado.

1

Além de Ricardo Moretti e Rosana Denaldi, a equipe da pesquisa foi composta pelos docentes Fernando Nogueira
e Cláudia Paiva; pelos pós-graduandos Ana Akaishi, Juliana Petrarolli e Débora Zamboni; por vários alunos bolsistas
da graduação da Universidade Federal do ABC, e teve a colaboração de Milton Nakamura, Fabricio Mirandola e dos
técnicos e gestores da CDHU e Prefeituras Municipais de São Bernardo do Campo, Mauá, Santo André e Diadema.
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Quanto à relevância do tema no universo acadêmico, vale mencionar que após uma pesquisa
que desenvolvi para a disciplina Práticas de planejamento e gestão do território2, que cursei
como ouvinte no início de 2015, pude notar a ausência de artigos que tratam do processo de
execução de obras de urbanização de favelas na língua portuguesa e inglesa nos últimos 15
anos3 e de artigos brasileiros sobre o tema urbanização de favelas em geral.
Nesse sentido, o Seminário I UrbFavelas, realizado no Campus de São Bernardo do Campo em
novembro de 2014, do qual contribuí com a organização, teve importante papel como espaço
de troca de informações e registro de estudos sobre o assunto. Contudo, os diversos artigos
enviados ao seminário também não enfocavam as urbanizações de favelas sob a perspectiva
da execução, o que reafirmou a importância de o fazer.

A PESQUISA
Como ponto de partida dessa pesquisa, assumimos que urbanizar favelas é tarefa de extrema
importância no contexto atual das cidades brasileiras.
Considerando que, no Brasil, o Estado é responsável pela implementação dessas ações e que
hoje a grande maioria das urbanizações de favelas do país estão sendo realizadas com
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), esse estudo busca contribuir para
o aprimoramento da política de urbanização de favelas no âmbito desse programa.
Isso posto, definimos como objetivo central da pesquisa a identificação dos principais fatores
que dificultam a execução e que explicam a lentidão das obras de urbanização de favelas
realizadas com recursos do PAC na Região do Grande ABC, na intenção de discutir caminhos
para a superação de gargalos desse processo.
Embora desde a década de 90 outros Programas Federais com o mesmo desenho institucional
tenham se voltado para as urbanizações de favelas, a análise dos gargalos inerentes ao
processo de implementação de urbanizações com recursos federais só foi possível após a
injeção dos recursos volumosos do PAC para esses fins. Antes disso, mesmo que alguns
programas federais tenham contado com um certo alcance nacional, os problemas advindos
da carência de recursos ofuscava outras questões que entravavam a execução das
urbanizações de favelas no país.
2

A disciplina referia faz parte da grade do curso de Doutorado em Planejamento e Gestão do Território da UFABC
(PGT 092) e foi ministrada pelas professoras Rosana Denaldi e Sandra Moon. O proposta da disciplina foi levantar o
estado da arte da temática estudada por cada aluno, segundo metodologia definida pelas professoras.
3

O recorte metodológico utilizado foram artigos na língua portuguesa e inglesa publicados nos últimos 15 anos,
classificados como estrato Qualis A1 a B2 pela CAPES, dentro da área de conhecimento Planejamento Urbano e
Regional / Demografia. A ferramenta utilizada foi o Portal de Periódicos da CAPES com a complementação de
pesquisa direta nos sites de periódicos brasileiros.
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Para abordar essa questão, selecionamos o universo das urbanizações realizadas com
recursos do PAC no Grande ABC, pelos motivos já mencionados no item anterior.
Cabe aqui explicitar que essa pesquisa baseia-se no ponto de vista analítico do Gestor Local,
definido não apenas pela minha experiência pessoal e de minha orientadora com o tema, mas
também pela fonte de informações utilizada, que foram as declarações e relatos feitos por
técnicos e gestores da CDHU e dos municípios de Diadema, Mauá, Santo André e São
Bernardo do Campo, responsáveis pela promoção de urbanizações de favelas com recursos
do PAC na região.
Quanto à contextualização geral do tema, no projeto de pesquisa foram utilizados como base
dois conceitos que valem ser recuperados aqui: a Questão Habitacional (Engels, 1887) e a
Urbanização da ‘Industrialização com baixos salários’ (Maricato, 1995).
A Questão Habitacional é tema de discussão no mundo desde o século XIX. Em 1887,
Friedrich Engels publicou o texto Contribuição ao problema da habitação, onde debate as
interpretações e as soluções sugeridas por Proudhon e Emil Sax para a falta de habitações nas
grandes cidades europeias para as classes trabalhadoras. Segundo Engels (1887), nas cidades
modernas em expansão, o valor do solo é artificialmente aumentado, o que leva os
trabalhadores a dividir sua moradia com muitas pessoas para pagar os alugueis estipulados.
Ainda assim, a tendência é que as habitações operárias localizadas em regiões urbanas
centrais sejam substituídas por comércio, ou ganhem outros usos que denotem maior
rendimento a seus proprietários. Essa lógica acaba por diminuir muito a oferta de habitações
pequenas e empurra os trabalhadores para locais menos valorizados da cidade, distantes do
local de trabalho.
Engels (1887) ressalta ainda, que a falta de habitação não é um fenômeno próprio daquele
momento ou apenas do proletariado moderno, é uma condição atemporal imposta a toda a
classe oprimida, e defende que:
[...] para pôr fim a esta falta de habitação, há apenas um meio: eliminar a exploração
e opressão da classe trabalhadora pela classe dominante. – Aquilo que hoje se
entende por falta de habitação é o agravamento particular que as más condições de
habitação dos operários sofreram, devido à repentina afluência da população às
grandes cidades; é o aumento colossal dos alugueres, uma concentração ainda
maior dos inquilinos em cada casa e, para alguns, a impossibilidade de em geral
encontrar um alojamento. (ENGELS, 1887, p.9)

No século XX, a Questão Habitacional alcança escalas assustadoras e toma novos contornos,
principalmente nos países da periferia do capitalismo. Atualmente, o número de pessoas
vivendo em condições precárias de moradia é expressivo em quase todas as grandes cidades
do mundo. A gravidade do problema é abordada por Mike Davis (2006), que retrata as
situações criadas pela privação de acesso à infraestrutura e serviços básicos e alerta sobre a
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concentração de assentamentos precários nos países que mais crescem em termos
populacionais4.
No Brasil a Questão Habitacional se colocou em contexto próprio, teorizado por Maricato
(1995) como Urbanização da ‘Industrialização com baixos salários’. A autora toma emprestada
a teoria de Medeiros (1992) para explicar que os baixos salários pagos aos trabalhadores no
processo de industrialização do país propiciaram a formação de favelas e de habitações
precárias, como exposto no trecho a seguir:
A industrialização baseada em baixos salários determinou muito do ambiente a ser
construído. Ao lado do grande contingente de trabalhadores que permaneceu na
informalidade, os operários empregados do setor industrial não tiveram seus salários
regulados pelas necessidades de sua reprodução, com a inclusão dos gastos com
moradia, por exemplo. A cidade ilegal e precária é um subproduto dessa
complexidade verificada no mercado de trabalho e da forma como se processou a
industrialização. Até mesmo parte dos trabalhadores empregados na indústria
automobilística, que ingressa no Brasil nos anos 50, mora em favelas (MARICATO,
2001, p.41).

No livro onde encontra-se a citação acima – Brasil Cidades – a autora mostra como os
assentamentos precários tornaram-se opção de moradia para a população mais pobre, sendo
atualmente as favelas e os loteamentos irregulares suas tipologias mais recorrentes.

NOTAS SORE O TEXTO
A opção pelo uso do termo favela, além de marcar um campo do conhecimento5, foi feita pelo
fato das urbanizações voltarem-se a apenas uma parte das habitações incluídas na chave
assentamentos precários, não englobando os cortiços e os conjuntos habitacionais
degradados e irregulares.
A intenção foi referir-se apenas aos assentamentos precários que demandam intervenção física
direta para sua urbanização, como implementação de infraestrutura básica. Incluem-se nesse
recorte, portanto, os loteamentos irregulares precários, mas excluem-se aqueles que
demandam apenas ações de regularização fundiária (loteamentos irregulares urbanizados). Nos
casos em que foi necessário fazer a distinção entre favela e loteamento irregular precário, essa
distinção foi feita ao longo do texto.
4

Para se ter uma ideia dos números, segundo estudos da UN-Habitat (2003), quase 1 bilhão de pessoas viviam em
assentamentos precários no início desse milênio, ou seja, 32% da população urbana mundial, representando apenas
6% da população urbana dos países ricos, contra 78,2% da população urbana dos países mais pobres.

5

O termo é usado não só por autores já consagrados no tema, como Licia Valladares (2005), Suzana Pasternak
Taschner (1982), Rosana Denaldi (2003) e Laura Bueno (2000), como por autores mais atuais que tratam do
assunto, como Patrícia Samora (2009), Milton Nakamura (2014), Heloísa Rezende (2015) e Raquel Gomes (2013).
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Na grande maioria dos casos, a distinção entre os assentamentos precários passíveis ou não
de urbanização foi feita pelo planejamento habitacional local, não sendo necessário eleger
critérios para definição de precariedade, nem de assentamentos a serem urbanizados.
Quanto à urbanização de favelas, assumimos o conceito utilizado pelo Ministério das Cidades
(MCIDADES) para urbanização de assentamentos precários, sendo
As intervenções [que] buscam o estabelecimento de padrões mínimos de
habitabilidade e a integração do assentamento à cidade, mediante o máximo
aproveitamento dos investimentos já feitos pelos moradores, ou seja, por meio da
adaptação da configuração existente, de forma a viabilizar a implantação e
funcionamento das redes de infraestrutura básica, melhorar as condições de acesso
e circulação, eliminar situações de risco, etc. (MCIDADES, 2010b, p.35).

A dissertação foi organizada em três capítulos, cada um deles com três seções.
No Capítulo 1, além de trazer uma breve revisão bibliográfica acerca do histórico das
intervenções estatais nas favelas, busquei apresentar o PAC enquanto programa e expor seu
funcionamento e forma de gestão sugerida para operações de urbanização de favelas.
Nesse capítulo, também ensaiei algumas análises das urbanizações realizadas pelo PAC no
território nacional, como a territorialização dos investimentos e médias de execução do
programa. Além disso, registrei sucintamente a complexidade e a temporalidade típica de
obras de urbanização de favelas, para melhor compreensão da discussão que se inicia no
Capítulo 2.
O Capítulo 2 trata das urbanizações de favelas no contexto do Grande ABC. A primeira seção
inicia-se com um retrospecto sobre a formação das favelas na região e se fecha com o
histórico das intervenções municipais nesses espaços.
Nas seções 2.2 e 2.3 foram apontadas as características das favelas e loteamentos irregulares
precários atendidos pelo PAC no Grande ABC e o tipo de intervenção realizada pelo Programa
naquele contexto.
As dificuldades enfrentadas pelos gestores locais para viabilizar a contratação e a execução
das obras de urbanização de favelas com recursos do PAC foi exposta no Capítulo 3 e, ao
longo das seções 3.1 e 3.2, alguns procedimentos administrativos e aparatos normativos
também foram mencionados para melhor compreendê-los.
As seções 2.2, 2.3, 3.1 e 3.2 basearam-se inteiramente nos dados levantados pelo trabalho, já
mencionado, de Moretti et al (2015), do qual participei como pesquisadora.
Na ultima seção do Capítulo 3 iluminei os principais gargalos que resultam no tempo muito
longo para execução das urbanizações de favelas no âmbito do PAC no Grande ABC e trouxe
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a opinião de três gestores experientes sobre os caminhos que podem ser traçados para
enfrentamento desses gargalos.
A síntese desses caminhos apontados pelos três gestores encontra-se nas Considerações
Finais, que se fecha com uma breve reflexão sobre o peso das urbanizações de favelas no
cenário mais amplo da questão habitacional.
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1
1.1. Breve histórico das intervenções em favelas no Brasil
Convencionalmente, utilizamos o termo favela para descrever espaços muito heterogêneos,
que, de uma maneira geral, têm em comum a irregularidade fundiária, a precariedade das
construções e a falta de acesso a infraestrutura básica e a equipamentos públicos. Em cada
região do país, as favelas (conhecidas também como alagados, palafitas, vilas, invasões,
mocambos, comunidades, etc.) surgiram em momentos distintos e com características
específicas.
No Rio de Janeiro, o famoso “Morro da Favella” – antes chamado de Morro da Providência –
foi o local onde antigos combatentes da Guerra de Canudos instalaram-se no final de 1887,
com a finalidade de pressionar o Ministério da Guerra a pagar seus soldos atrasados
(VALLADARES, 2005, p.26)1. No nordeste, os primeiros mocambos – que datam do início
do século XX – foram construídos em terrenos particulares, através de arrendamento
informal de terras (CARDOSO, 2007)2. Em Belo Horizonte, segundo Taschner (1997), as
favelas teriam surgido na fase de construção da cidade e, em Salvador, as grandes invasões

1

Segundo Licia Valladares (2005), outros aglomerados de casebres semelhantes às favelas surgiram antes do
Morro da Favella (início da década de 1880). Há indícios de que a ocupação desses terrenos públicos tenha sido
consentida e que os primeiros habitantes desses locais (Quinta do Caju, Mangueira e Serra Morena) foram
imigrantes portugueses, espanhóis e italianos. Outros espaços semelhantes desenvolvem-se também a partir de
1898, no Morro de Santo Antônio e outras localizações da cidade do Rio de Janeiro, entretanto, ainda segundo
a autora, o Morro da Favella entrou para a história devido ao forte apelo político remetido ao histórico da Guerra
de Canudos, retratada pela obra de Euclides da Cunha – Os Sertões.
2

Segundo Cardoso (2007), o aluguel de chão era vantajoso para os proprietários, pois a consolidação da
ocupação valorizava os terrenos e, ao passo que não existiam contratos formais que protegessem os
moradores, após a valorização das terras os proprietários expulsavam os moradores de suas casas sem o
pagamento de indenizações.
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coletivas de terras se deram na década de 1940, mesmo momento em que se registra a
formação das primeiras favelas em São Paulo (BONDUKI, 1998/2013).
Ao longo do século XX, o número de pessoas vivendo em favelas aumentou
consideravelmente nas cidades brasileiras, chegando a ser a forma predominante de
moradia em alguns municípios. Segundo o IBGE (2010), em 2010 existiam 11,4 milhões de
pessoas vivendo em aglomerados subnormais3 no Brasil, concentrando-se majoritariamente
nas regiões metropolitanas. Na Região Metropolitana de Belém, mais da metade da
população mora nesses locais e nas regiões metropolitanas de Salvador, São Luís e Recife,
esse percentual passa de 25% da população total (IBGE, 2010). Se considerarmos que
muitos estudos apontam para a subestimação desses dados4, o cenário torna-se ainda
mais alarmante.
Ao tomarmos consciência da quantidade de pessoas que moram em favelas no Brasil,
surge o questionamento sobre como foi possível, historicamente, chegarmos a esses
números, e qual foi a contribuição do Estado no delineamento desse cenário.
Pode-se dizer que, politicamente, a questão habitacional5 no Brasil teve um tratamento
híbrido6, sendo o Estado permissivo com o mercado, mas tomando por vezes o papel de
agente interventor. Contudo, podemos considerar que a ausência de ações do Estado para
controle do preço da terra e para instituição de uma política pública de habitação
estruturada, contribuíram consideravelmente para o surgimento, crescimento e a
consolidação das favelas como solução de moradia para a população mais pobre.
Grosso modo, até meados do século XX, a ação do Estado nas favelas e seus
assemelhados dava-se no sentido de reprimir novas ocupações, remover os moradores
desses espaços e, em alguns casos, reassentar a população favelada em conjuntos
habitacionais construídos pelo poder público. Entendia-se a favela como caso de polícia

3

Os dados sobre favelas ou assentamentos precários não são hoje coletados pelo IBGE sob essa definição. A
categoria (setor censitário) que mais se aproximaria ao conceito de favela seriam os aglomerados subnormais.
Segundo o IBGE (2010), aglomerado subnormal é definido como “conjunto constituído por 51 ou mais unidades
habitacionais caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características a
seguir: irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou carência de serviços públicos
essenciais, tais como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública”.
4

Sobre a subestimação dos dados do Censo Demográfico do IBGE relativos aos setores subnormais ver
Cardoso, Araújo e Ghilardi (2010); CEM/Cebrap (2007); Denaldi (2013).
5
O conceito da Questão Habitacional foi exposto de maneira breve na introdução desse trabalho. Vale
acrescentar que, historicamente, o tratamento da questão habitacional no mundo capitalista se deu de maneira
muito diferente nas cidades Europeias e Norte Americanas. De uma maneira geral, no final do século XIX
começam a germinar as primeiras organizações oficiais para intervenção na situação habitacional na Europa, que
irão resultar na compreensão de que o Estado é responsável por resolver a habitação para a população de baixa
renda. Nos EUA, a questão foi entendida como responsabilidade do mercado, cabendo ao Estado apenas
regulá-la (HALL, 1988/2013).
6

Consideração de Jeroen Klink, referindo-se à história do planejamento urbano no Brasil a partir de uma análise
da atuação do Estado no Setor da Habitação (informação verbal citada em aula do Programa de Pós-Graduação
de Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC, outubro de 2013).
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(MARICATO, 2001) e a alternativa proposta pelo Estado para a população que habitava
esses assentamentos era o atendimento por meio da produção e financiamento de novas
habitações.
Em alguns períodos do século XX, o número de unidades produzidas pelo poder público
destacou-se no contexto da produção regular de habitações, porém não chegou a
representar solução ao problema de escassez de moradia no país. Nesse âmbito, entre
1930 e 1950, podemos ressaltar a produção habitacional promovida pelos IAPs (Instituto de
Aposentadoria e Pensões), que se direcionou prioritariamente para a classe média; e a
Fundação da Casa Popular (FCP), que se voltou para a parcela mais pobre da população,
mas cuja produção quantitativa não chegou a ser relevante. Sublinha-se ainda, a produção
do Banco Nacional de Habitação/ Sistema Nacional de Habitação (BNH/SNH) durante o
período do Governo Militar (1964/1986), que, quantitativamente, foi o programa de maior
relevância na história do país. No entanto, vários autores apontam os impactos negativos da
produção do BNH, tanto econômicos quanto sócio-espaciais. Enquanto a população
moradora de favelas crescia quase 10 vezes mais que nas áreas regulares em cidades
como São Paulo e Rio de Janeiro (MARICATO, 1987), o BNH utilizava recursos do FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo) para produzir habitações populares que destinaram-se prioritariamente à
população de classe média, como registra Azevedo e Ribeiro (1996, p.13):
Do conjunto das unidades construídas entre 1964 e 1986, cerca de 26%
contaram com financiamento do BNH [...] Este desempenho, no entanto, mostrase profundamente perverso quando os dados são desagregados. Assim, de 4,5
milhões de unidades financiadas naquele período, somente 1,5 milhão (33%) foi
destinado aos setores populares, sendo que os atingidos pelos programas
alternativos (entre 0 e 3 salários mínimos) foram contemplados com apenas 250
mil unidades, o que significa 5,9% do total.

As primeiras iniciativas de intervenção em favelas, no sentido de consolidar as habitações
autoconstruídas, deram-se no Rio de Janeiro, com a criação da Fundação Leão XIII.
Segundo Valladares (2005), essa Fundação foi criada em 1947 com a parceira entre a ala
conservadora da Igreja Católica e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, no intuito de
fazer face ao crescimento do comunismo nas favelas cariocas. A proposta da Fundação
Leão XIII era a implantação pontual de redes de esgoto e equipamentos de saúde e
educação, que foi realizada em 34 favelas do município. Em 1955 foi criada também a
Cruzada São Sebastião, ligada à ala progressista da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que,
independentemente do Estado, realizou importante trabalho de organização social de
moradores de favelas do Rio, tendo viabilizado melhorias na infraestrutura e serviços em 12
favelas. Promoveu também a construção de um conjunto habitacional no Leblon para
abrigar população removida de favelas próximas ao local e dar apoio para população
favelada contra remoções forçadas (CARDOSO, 2007).

15

Todavia, nesse mesmo período, tanto no contexto do Rio de Janeiro, quanto no nacional, a
resposta oficial do Poder Público à questão das favelas era a remoção forçada. Segundo
Denaldi (2003, p.13), em 1948 o Distrito Federal chegou a elaborar um plano para extinção
de favelas, tendo como uma das propostas a extradição de moradores desses espaços
para seus estados de origem e a expulsão, sem nenhum tipo de auxílio por parte do Estado,
de moradores com salários que excedessem o mínimo estipulado.
As primeiras urbanizações de favelas promovidas pelo poder público só aconteceram no
final da década de 60, também no Rio de Janeiro, nas favelas Mata Machado, Braz de Pina
e Morro União. Nessas urbanizações, promovidas pela Prefeitura do Município, já existia a
intenção de ampliar a intervenção para além da implementação de infraestrutura básica,
sem ônus para os moradores, com o apoio à melhoria das condições de higiene e
segurança das moradias e incentivos para o desenvolvimento socioeconômico da
população moradora desses espaços (CARDOSO, 2007).
No cenário internacional, o tema Urbanização de Favelas entrou para agenda na I Conferência
do Habitat, realizada em Vancouver em 1976, o que contribuiu para reorientar os programas
habitacionais promovidos por instituições multilaterais como o Banco Mundial e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (CARDOSO, 2007).
Na década de 1980, com a redemocratização do país e o fortalecimento dos movimentos
sociais, começaram a se desenvolver em outros municípios do país os primeiros arranjos
institucionais e programas para urbanização de favelas e regularização fundiária. Podemos
citar como as experiências de maior relevância a implementação do Plano de Regularização
das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS) em Recife; do Programa Municipal de
Regularização de Favelas (PROFAVELA) em Belo Horizonte; do Programa Mutirão no Rio de
Janeiro; e a instituição de uma política de urbanização de favelas do município de Diadema
(DENALDI, 2003).
Essas experiências representaram o início da construção de um saber técnico e institucional
para implementação desse tipo de intervenção, porém concentraram-se em algumas
poucas cidades do país e, no geral, o patamar de qualidade das urbanizações foi baixo,
uma vez que, na maioria dos casos, as urbanizações restringiram-se à implementação de
trabalho social e construção de uma ou mais redes de infraestrutura em alguns trechos dos
assentamentos (DENALDI, 2003). Ao final da década de 1980, apenas os municípios do Rio
de Janeiro e de Belo Horizonte contavam com intervenções de caráter um pouco mais
abrangente (CARDOSO, 2007). Independente disso, esses e os outros municípios
supracitados destacam-se pelo pioneirismo na preparação do ambiente institucional para
intervenção em favelas (DENALDI, 2003).
Na década de 1990, essas experiências foram incorporadas no desenho de programas
federais de financiamento para urbanização de favelas (BUENO, 2000). O primeiro programa
destinado a esses fins foi o “Habitar Brasil”, lançado no ano de 1993, durante a gestão do
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presidente Itamar Franco (1992-1994). Esse programa contava com recursos oriundos do
Orçamento Geral do União (OGU) e contrapartida dos estados e municípios, que eram os
Agentes Promotores das intervenções. Tinha como objetivo inicial produzir novas unidades
habitacionais e urbanizar favelas, possuindo duas modalidades: “Habitação em áreas não
ocupadas” e “Urbanização de áreas ocupadas por sub-habitações” (CORDEIRO, 2009).
As primeiras contratações de execução de obras de urbanização no âmbito do Habitar
Brasil só ocorreram a partir do ano de 1996, mas foi a partir de 1997, com a sua
reestruturação 7 , que o programa ganhou maior destaque. A modalidade voltada
especificamente para urbanização de favelas – “Urbanização de áreas ocupadas por subhabitações” – passou a prever os seguintes itens de investimento: (i) regularização fundiária;
(ii) execução de obras e serviços de infraestrutura básica e recuperação ambiental; (iii)
melhoria da unidade habitacional; (iv) construção de unidades sanitárias; (v) construção de
habitações; (vi) aquisição de terreno; (vii) apoio ao desenvolvimento comunitário; e (viii)
elaboração de projetos das ações previstas. Além disso, previa área máxima de 32m2 para
as unidades habitacionais novas e limite de repasse de R$ 7.000 por família (CORDEIRO,
2009).
Em 1999, durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (19992002), o Governo Federal firmou contrato de empréstimo com o BID8 para ampliar a escala
de intervenção do Habitar Brasil e o programa assumiu novo desenho. O chamado “Habitar
Brasil/BID” (HBB), passou a contar então com duas novas modalidades: (i) Desenvolvimento
Institucional (DI), destinada à realização de ações para o planejamento habitacional no
âmbito local e ao fortalecimento institucional dos municípios; e (ii) Urbanização de
Assentamentos Subnormais (UAS), voltada para a execução de obras e serviços de
infraestrutura urbana e ações de investimento socioambiental em assentamentos precários
(CORDEIRO, 2009).
A principal diferença entre o Habitar Brasil e o HBB, além do montante de recursos
destinado a cada um deles, foi que o HBB passou a exigir planejamento e estruturação
institucional mínimos do Governo Local para o acesso aos recursos do programa para
execução de obras de urbanização. Na prática, foram estabelecidos dois pré-requisitos
básicos para a operacionalização da UAS (que poderiam ser alcançados com o apoio da
Modalidade DI): a elaboração de um Plano Estratégico Municipal de Assentamentos
Subnormais (PEMAS) e a constituição de uma base física e comissão responsável pela
operacionalização e gestão das obras de urbanização financiadas pelo HBB, chamada de
UEM (Unidade Executora Municipal).

7

A reestruturação do programa se inicia com a Portaria MPO no 20, de 16/04/1997.

8

Empréstimo no 1126-OC/BR, celebrado entre a União e o BID em 13/09/1999.
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O HBB teve papel importante no histórico das intervenções públicas em favelas. Mesmo
considerando que o total de recursos investidos tenha sido baixo, ele se destaca por
inaugurar o desenho de repasses de recursos para que os municípios brasileiros
implementassem obras integradas de urbanização de favelas que, como mencionado,
incluíam uma série de serviços que extrapolavam a implantação de infraestrutura urbana.
Além disso, o ônus do financiamento não era repassado aos municípios, ficando a União
responsável pelo pagamento do financiamento adquirido junto ao BID, tendo, para alguns
municípios brasileiros, representado o embrião do planejamento e estruturação institucional
local do setor habitacional9.
As inscrições para acesso ao programa foram encerradas em 2005, mas até hoje prossegue
a implementação de empreendimentos contratados anteriormente no âmbito do HBB. Entre
1999 e 2005 foram firmados contratos de repasse com 119 municípios brasileiros10 e o total
de recursos contratados, somando as modalidades para urbanização de favelas do Habitar
Brasil e do HBB, entre 1996 e 2005, foi de aproximadamente R$ 4 bilhões11.
Além do Habitar Brasil/HBB, foram lançados outros dois programas na década de 1990 que
possuíam modalidades específicas para urbanização de favelas, o “Programa de
Atendimento Habitacional através do Poder Público” (PRÓ-MORADIA) e o “Programa de
Atendimento em Saneamento” (PRÓ-SANEAMENTO), ambos financiados com recursos do
FGTS.
O PRÓ-MORADIA foi criado em 199512 e tinha como objetivo inicial a redução do déficit
habitacional, “por meio da oferta de soluções habitacionais, da regularização fundiária e da
urbanização de áreas” (BRASIL, CCFGTS, 1995). Ele ainda está em vigência e, embora
vários ajustes tenham sido feitos ao longo dos últimos 20 anos, só sofreu reestruturação de
maior relevância no ano de 2005.
Já em 1996 foram incorporadas novas linhas de crédito ao programa 13 , alteradas
novamente em 1998. As modalidades estabelecidas em 2005 permanecem inalteradas até

9

Como exemplo podemos citar os município de Taboão da Serra, localizado na Região Metropolitana de São
Paulo.
10

Informação disponibilizada no site do Ministério das Cidades <http://www.cidades.gov.br/index.php/
habitacao/progrmas-e-acoes-snh/67-snh-secretaria-nacional/programas-e-acoes/106-hbb> acessado em 17 de
junho de 2015.

11

Esse valor foi estimado tendo como base no trabalho de Cordeiro (2009), complementação dos valores entre
2002 e 2005 levantados diretamente no site da CAIXA e atualizados com base no Índice Geral de Preços do
Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M / FGV), com data base de 2014. O valor original, sem
correção, era de R$1,4 bilhões e pode ser observado no Apêndice 1.1. Constam apenas os valores investidos
nas modalidades para urbanização de favelas: “Áreas ocupadas” para o Habitar Brasil, e “Urbanização de
Assentamentos Subnormais” do HBB.
12

O documento que cria o PROMORADIA é a Resolução no. 178/95 do CCFGTS.

13

Segundo a Resolução no. 249/96 do CCFGTS, o programa passa a contar com as seguintes modalidades: (i)
Urbanização de áreas; (ii) Aquisição e/ou produção de lotes urbanizados; (iii) Cesta de materiais de construção;
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a presente data, sendo: (i) Urbanização e regularização de assentamentos precários14; (ii)
Produção de conjuntos habitacionais; e (iii) Desenvolvimento Institucional (BRASIL, CCFGTS,
2005).
Através do PRÓ-MORADIA, os estados e municípios, enquanto Agentes Promotores, podem
adquirir empréstimos do FGTS para execução de obras e serviços previstos em normativa
específica do programa. É exigido percentual de contrapartida e o empréstimo adquirido deve
ser pago mensalmente pelo município ou estado, assim que vencido o prazo de carência
(BRASIL, CCFGTS, 1995).
Entre 1995 e 2006, o PRÓ-MORADIA destinou cerca de R$ 1,5 bilhões15 para urbanizações
de favelas, em 17 unidades federativas, não chegando, portanto, a ter grande alcance no
território nacional (CORDEIRO, 2009).
O PRÓ-SANEAMENTO foi um programa criado em 2005 para financiar empreendimentos
de saneamento básico do setor público e privado. Uma de suas modalidades voltava-se
especificamente para execução de obras de urbanização de favelas, a modalidade
“PROSANEAR - Saneamento Integrado” 16 . Embora existam registros da existência do
programa PROSANEAR desde início dos anos 1980, é apenas em 1995, quando ele se
torna modalidade do PRÓ-SANEAMENTO, que são destinados recursos especificamente
para urbanizar favelas (CORDEIRO, 2009).
Segundo Cordeiro (2009), em 2003 as inciativas de saneamento ambiental promovidas pelo
Governo Federal são integradas e reorganizadas e, em 2004, as modalidades do PRÓSANEAMENTO passam a fazer parte do programa “Saneamento para Todos”, que continua
vigente. Somando os investimentos específicos em urbanização de favelas do PRÓSANEAMENTO e do Saneamento para Todos, entre 1995 e 2006, tem-se um montante de
aproximadamente R$ 724 milhões17.

(iv) Infraestrutura em conjuntos habitacionais; e (v) Produção de conjuntos habitacionais. Em 1998 inclui-se
também a modalidade para Desenvolvimento Institucional (CORDEIRO, 2009).
14

Os itens financiáveis e as regras específicas da modalidade que atualmente disponibiliza recursos para a
execução de obras de urbanização de favelas serão tratados na seção 1.2.2., uma vez que o PRÓ-MORADIA faz
parte do menu de Programas e Ações incluídos no PAC.

15

Esse valor foi estimado a partir da atualização dos dados extraídos do trabalho de Cordeiro (2009), com base
no Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M / FGV), com data base
de 2014. O valor original, sem correção, era de R$700 milhões e pode ser observado no Apêndice 1.1. Constam
apenas os valores contratados nas modalidades específicas de urbanização de favelas (que se alteraram ao
longo do tempo): “Urbanização, parcelamento de glebas e regularização fundiária de áreas ocupadas”,
“Urbanização de áreas” e “Urbanização e regularização de assentamentos precários”.

16

As outras modalidades do programa são: (i) Abastecimento de água; (ii) Esgotamento Sanitário; (iii)
Desenvolvimento Institucional; (iv) Drenagem Urbana; (v) Resíduos Sólidos; (vi) Estudos e Projetos (CAIXA, 2003).
17

Esse valor foi estimado a partir da atualização dos dados extraídos do trabalho de Cordeiro (2009), com base
no Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M / FGV), com data base
de 2014. O valor original, sem correção, era de R$350 milhões e pode ser observado no Apêndice 1.1. Constam
apenas os valores contratados nas modalidades específicas para urbanização de favelas.
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A década de 90, portanto, foi o período em que a solução urbanização se disseminou no país,
passando a ser entendida como um conjunto de ações integradas para requalificação de
espaços urbanos ocupados irregularmente. Segundo BREMAEKER (2001), até o ano de
1999, 52% dos municípios brasileiros que possuíam favelas haviam desenvolvido algum
programa de urbanização de favelas (apud, DENALDI, 2003, p.103).
Vale aqui lembrar que as décadas de 80 e 90 foram marcadas pela explosão urbana das
cidades brasileiras e crise econômica, momento em que o número de pessoas morando em
favelas e loteamentos irregulares cresceu enormemente (MARICATO, 2001). A disseminação
da solução urbanização para as favelas do país nesse período indica, portanto, a
impossibilidade de ignorar o problema ou supor a remoção de toda a população que passa a
habitar esses espaços.
Não por acaso, também acontece no momento em que surgem os primeiros programas
federais que destinam recursos especificamente para estes fins, no entanto, como o país
passava por um momento de ajuste fiscal, orientado pelo ideário neoliberal de baixo
investimento em políticas públicas, o montante de recursos aplicados em urbanizações de
favelas foi muito baixo, não chegando a ter resultados significativos.
É também na década de 90 e início dos anos 2000 que alguns municípios começam a
implementar intervenções mais complexas e integradas em favelas, através de programas
municipais de urbanização de favelas que são referência nacional e internacional desse tipo
de ação, como o Programa Favela Bairro, desenvolvido no Rio de Janeiro e o Programa
Integrado de Inclusão Social (PIIS), desenvolvido no município de Santo André. Destacam-se
ainda o Programa Guarapiranga em São Paulo e a experiência continuada de
implementação de urbanizações de favelas nos municípios de Diadema, Belo Horizonte e
Recife.
A partir dos anos 2000, uma série de marcos institucionais que consideram a questão
urbana são alcançados, após muitos anos de luta popular, como o Estatuto da Cidade,
aprovado em 2001. Quanto aos programas federais voltados para urbanização de favelas,
destacam-se o lançamento de programas que repassam recursos federais a fundo perdido
para os municípios e o aumento progressivo do volume de recursos aportados para esses
fins pelo Governo Federal.
Assim, no Plano Plurianual (PPA) de 2000/2003 foi prevista a Ação Orçamentária 395818 “Melhoria das Condições de Habitabilidade – Urbanização de áreas”19. Essa Ação voltava-se
especificamente para a urbanização de favelas e foi incluída no novo programa federal

18

Referência do PPA 2000/2003 e Leis Orçamentárias Anuais de 2001 a 2004.

19

Houve continuidade dessa Ação Orçamentária nos PPAs posteriores, tendo sido incorporada ao Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC em 2007.
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lançado no período, o “Morar Melhor”. O total de investimento contratado entre 2000 e 2004
nessa Ação foi de pouco mais que R$ 1,4 bilhões20.
Em 2000 destaca-se também a criação do programa PAT-Prosanear, que contou com
financiamento do BIRD21, mas assim como o HBB, a dívida não era repassada para os
estados e municípios. Inicialmente, esse programa destinava recursos apenas para
elaboração de projetos, planos e estudos que visavam a intervenção em favelas, mas a
partir de 2005 foi reformulado e passa a destinar recursos para execução de obras de
urbanização. A ultima contratação do programa data do ano de 2009 e, do total de 32
contratos firmados no âmbito do PAT-Prosanear, apenas 3 destinaram-se à execução de
obras, representando somente 4% do total contratado em toda sua vigência (cerca de R$ 5
milhões)22.
A partir de 2003, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) traz outras importantes
inovações institucionais, como a criação do Ministério das Cidades (MCidades), do
Conselho Nacional das Cidades, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS) e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), que promoveram
a reorganização do setor da habitação.
Nesse sentido, é importante destacar a criação do Departamento de Urbanização de
Assentamentos Precários (DUAP) – repartição específica pra gerir as intervenções em
favelas, dentro da Secretaria Nacional de Habitação do MCidades – e a criação do
programa “Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários” (UAP),
que também contava com recursos do OGU para intervenção em favelas.
Em 2007 o UAP foi incorporado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas até
200623 já haviam sido destinados quase R$ 2 bilhões24 de reais para urbanização de favelas.
A estimativa total de recursos de programas federais voltados diretamente à urbanização de
favelas antes do PAC, foi da ordem de R$ 9,6 bilhões (vide a Tabela 1.1). É importante fazer
a ressalva de que os valores apresentados nesta tabela foram sistematizados com base no
20

Esse valor foi estimado a partir da atualização dos dados extraídos do trabalho de Cordeiro (2009), com base
no Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M / FGV), com data base
de 2014. O valor original, sem correção, era de R$500 milhões e pode ser observado no Apêndice 1.1.
21

O empréstimo feito pela União foi firmado através do Acordo 4532 BR, de 19/09/2000.

22

Informação levantada no site da CAIXA. Disponível em <https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/
acompanhamento/ac_publico/sistema/asp/ptei_lista_contrato.asp?Id=1> acessado em 16 de junho de 2015 e
atualizada com base no Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M /
FGV), com data base de 2014. O valor original, sem correção, era de R$3 milhões e pode ser observado no
Apêndice 1.1.

23

O Programa UAP, enquanto programa de governo, teve vigência até o ano de 2011, mas desde 2007 teve
suas ações e modalidades incluídas no PAC.
24

Esse valor foi estimado a partir da atualização dos dados extraídos do trabalho de Cordeiro (2009), com base
no Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M / FGV), com data base
de 2014. O valor original, sem correção, era de R$1,2 bilhões e pode ser observado no Apêndice 1.1.
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estudo produzido por Débora Cordeiro (2009). A autora tem como recorte metodológico
apenas as modalidades dos Programas Federais voltados especificamente para
implementação de obras de urbanização de favelas e as informações usadas foram
compiladas com base no banco de dados disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.
TABELA 1.1: Investimento de Programas Federais para urbanização de favelas antes do PAC (em
milhões de R$)
ANO

PROSANEAMENTO

PATProsanear

1995

-

47

-

47

1996

40

35

620

695

1997

50

71

745

866

1998

137

423

617

1.178

1999

-

-

151

151

2000

-

-

175

575

750

2001

-

-

486

493

979

2002

85

153

186

45

469

2003

-

-

-

160

160

2004

36

399

956

88

2005

-

110

12

2006

376

TOTAL

724

5
-

PROMORADIA

Habitar
Brasil / HBB

333
5

1.570

3.947

Morar
Melhor

UAP

TOTAL / ANO

178

1.657

-

81

208

-

1.728

2.437

1.361

1.987

9.594

OBS: os valores dessa tabela foram corrigidos com base no Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas
(IGP-M / FGV), com data base de 2014. A intenção de corrigir esses valores é a possibilidade de comparação com os investimentos de
outros períodos. A tabela com os valores originais pode ser consultada no Apêndice 1.1.
Fonte: elaboração própria com base em CORDEIRO (2009) e site da CAIXA <https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/acompanha
mento/ac_publico/sistema/asp/ptei_lista_contrato.asp?Id=1> acessado em 16 de junho de 2015.

A partir da análise da Tabela 1.1, nota-se que o montante investido no primeiro ano de cada
gestão é bem mais baixo que a tendência geral do período (1995, 1999 e 2003),
provavelmente em decorrência do tempo de ajuste e reorganização institucional. No
entanto, há uma tendência de investimento crescente em urbanização de favelas desde
1995, que aumenta muito a partir de 2004 e após o lançamento do PAC, como veremos na
próxima seção.
Nesse sentido, destaca-se que 47% de todo o investimento feito por programas federais,
antes do PAC, em urbanização de favelas, deu-se entre os anos de 2003 e 2006. Se
considerarmos apenas os recursos investidos a fundo perdido, que se iniciaram com o
programa Morar Melhor no ano 2000, o valor investido a partir de 2003 corresponde a 67%
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do total, indicando um maior interesse e atenção do Governo Federal para a situação das
favelas a partir dessa data.
Dos programas lançados na década de 1990, aquele que mais se destaca é o Habitar
Brasil/HBB, representando mais de 73% do investimento em urbanizações de favelas
naquele período. Além disso, é interessante notar que a arquitetura dos programas para
urbanização de favelas lançados posteriormente, inclusive aqueles que hoje fazem parte do
PAC, assemelham-se muito à do HBB.
O PRÓ-MORADIA também representa importante investimento nesse tipo de ação, mas
passa a contar com maiores montantes de recursos contratados apenas nos anos 2000.
Já o total de recursos investido em execução de obras de urbanização de favelas pelo PATProsanear é desprezível (menor que 0,05 % do total). Contudo, cabe sublinhar que a
elaboração de projetos de urbanização desenvolvidos com recursos desse programa, foram
essenciais para a viabilização de urbanizações por outros programas, inclusive no âmbito do
PAC. Segundo Cordeiro (2009) foram investidos cerca de R$ 208 milhões25 em elaboração
de projetos e planos com recursos do PAT-Prosanear, que não foram contemplados na
Tabela 1.1 por motivos metodológicos.

1.2. Urbanização de favelas com recursos do PAC
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007, como principal
programa de governo do segundo mandato do presidente Lula (2007/2010) e, embora
tenha sido um marco nos investimentos federais nas cidades brasileiras, o principal objetivo
do programa era (e continua sendo) estimular o crescimento econômico do país.
Os instrumentos adotados para pôr esse objetivo em prática foram: elevação significativa do
investimento público em infraestrutura; incentivo ao investimento privado no país através de
medidas fiscais, institucionais e legais; elevação de concessões de créditos bancários; e
redução da taxa de juros, entre outras mudanças importantes para melhorar o chamado
ambiente de investimento.

25

Esse valor foi estimado a partir da atualização dos dados extraídos do trabalho de Cordeiro (2009), com base
no Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M / FGV), com data base
de 2014. O valor original, sem correção, era de R$100 milhões.
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O desenho do PAC foi coordenado pela Casa Civil, que buscava alcançar o crescimento
econômico, investindo em uma vasta gama de projetos. Naquela ocasião, a Casa Civil,
então coordenada pela atual presidente Dilma Rousseff, reuniu diversos ministérios para
organizar os principais projetos setoriais em uma única pasta. A proposta era que os
projetos selecionados fossem beneficiados com uma série de medidas institucionais para
facilitar sua implementação, assim como contemplá-los com a destinação de um grande
montante de recursos (LEITÃO, 2012).
Segundo Leitão (2009), as diretrizes do PAC seguiram um viés conservador de atuação no
território, destituindo ações que estavam sendo gestadas para territorialização de
investimentos em diversos ministérios, entre eles o Ministério do Planejamento, Ministério da
Integração Nacional e Ministério das Cidades. A autora destaca ainda que o PAC
estruturou-se como uma miscelânea de ações desarticuladas, fragmentárias e que não se
territorializaram, reunidas em um mesmo pacote e submetidas a uma certa lógica de
execução a partir de um esforço institucional.
Isso posto, cabe expor que o PAC foi organizado em eixos de investimento, que contêm
modalidades específicas, que por sua vez são compostas por Programas e Ações.
A primeira fase do programa (PAC1) deu-se entre os anos de 2007 e 2010 e contava com
três eixos: (i) infraestrutura logística (rodovias, ferrovias, portos, hidrovias, aeroportos); (ii)
infraestrutura energética (geração e transmissão de energia elétrica, petróleo e gás natural,
refino, petroquímica, revitalização da indústria naval, combustíveis renováveis); e (iii)
infraestrutura social e urbana (Luz para Todos, metrôs, recursos hídricos, habitação,
saneamento). Leitão (2009) aponta que as ações incluídas neste ultimo eixo – Infraestrutura
social e urbana – destacam-se do restante do programa por serem as mais inovadoras do
PAC.
A continuidade da lógica de investimento no país se deu com a eleição de Dilma Roussef26
para o mandato presidencial 2011/2014. Assim, em 2011 foi lançada a segunda fase do
programa (PAC2), reorganizado nos seguintes eixos: (i) cidade melhor; (ii) comunidade
cidadã; (iii) minha casa minha vida; (iv) água e luz para todos; (v) transportes; e (vi) energia.
O total de investimento previsto somando-se o PAC1 e o PAC2 passa de R$1,6 trilhões. Os
valores destinados para cada Eixo do PAC1 e PAC2, divulgados pelo Governo Federal,
podem ser observados na Tabela 1.2.

26

Dilma Rousseff é filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), mesmo partido do ex-presidente Lula.
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TABELA 1.2: Previsão de investimento do PAC1 e PAC2 por Eixo
PAC 1 - PREVISÃO DE INVESTIMENTO (2007/2010)
EIXO

VALORES

LOGÍSTICA

R$

81,6 bilhões

ENERGÉTICA

R$ 300,1 bilhões

SOCIAL E URBANA

R$ 275,7 bilhões

TOTAL

R$ 657,4 bilhões

* Ate 31/out/2010, foram executados R$ 559,6 bilhoes.
Fonte: Site do PAC, acessado em 01/07/2015, disponível em
<http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/e15bf4a755b39e65b
10139719aefa95a.pdf>.

PAC 2 - PREVISÃO DE INVESTIMENTO (2011/2014)
EIXO

VALORES

CIDADE MELHOR

R$

57,1 bilhões

COMUNIDADE CIDADÃ

R$

23,0 bilhões

MINHA CASA MINHA VIDA

R$ 278,2 bilhões

ÁGUA E LUZ PARA TODOS

R$

TRANSPORTES

R$ 104,5 bilhões

ENERGIA

R$ 465,5 bilhões

TOTAL

R$ 958,9 bilhões

30,6 bilhões

* Até 31/out/2014, foram executados R$ 768,9 bilhoes.
Fonte: Site da Casa Civil, acessado em 01/07/2015, disponível
em <http://www.casacivil.gov.br/uploads/pac2_web_29_52.pdf>.

Já na primeira fase do programa foi criada uma modalidade específica, voltada para
intervenção em favelas, chamada “Modalidade Urbanização de Assentamentos Precários”
(MUAP). No PAC1 a MUAP inseria-se no eixo Infraestrutura Social e Urbana e no PAC2
passou a fazer parte do eixo Minha Casa Minha Vida. Segundo o 11° balanço do PAC2,
foram investidos R$20,8 bilhões na MUAP no PAC1 e R$12,7 bilhões no PAC2, totalizando
R$33 bilhões desde 2007 até outubro de 2014 (BRASIL, 2014, p.192).
Antes do lançamento do PAC, a Secretaria Nacional de Habitação (SNH) já vinha se
estruturando para centrar maior atenção e investimento na urbanização de favelas, portanto
a MUAP do PAC baseia-se num desenho de operacionalização pré-elaborado pela SNH
para alcançar esses objetivos (LEITÃO, 2012)27.
Nesse sentido, observa-se nos Programas e Ações para urbanização de favelas incluídos no
PAC uma continuidade nas regras e lógica de funcionamento do programa “Urbanização,
Regularização e Integração em Assentamentos Precários” (UAP), que já estava em
andamento antes do lançamento do PAC. Entretanto, o volume de recursos federais
investidos em urbanização de favelas foi muito superior.

27

Como exemplo podemos citar a contratação do estudo “Assentamentos Precários no Brasil Urbano”,
realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole - CEM, núcleo de pesquisa integrante do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento - CEBRAP. O trabalho investigou o direcionamento dos investimentos federais nos
assentamentos precários distribuídos pelo país e a estruturação da CAIXA para operar os programas federais
para urbanização de favelas.
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Vale destacar que os Programas e Ações incluídos na MUAP não se destinam apenas à
execução de obras de urbanização de favelas, englobando investimentos em elaboração de
projetos e planos de habitação, construção de unidades habitacionais, assessoria técnica,
desenvolvimento institucional, requalificação de imóveis e construção de lotes urbanizados.
O número de operações28 contratadas e o valor total de investimento da MUAP, por tipo,
podem ser observados na Tabela 1.3.
TABELA 1.3: Operações e valores contratados pela MUAP do PAC por tipo de investimento
Tipo de Investimento
Assistência Técnica
Desenvolvimento Institucional
Elaboração de Estudos e Projetos para Urbanização
Elaboração de Plano Local de Habitação
Produção de Lotes Urbanizados
Produção de Unidades Habitacionais
Requalificação de Imóveis
Urbanização
Total

Número de Operações

Investimento (milhões de R$)

175

5%

28

0,1 %

4

0%

13

0,0 %

63

2%

59

0,2 %

1.468

43 %

93

0,3 %

15

0%

17

0,1 %

905

26 %

1.970

7,3 %

5

0%

3

0,0 %

816

24 %

24.937

91,9 %

3.451

100 %

R$ 27.121

100,0 %

OBS: os dados contemplam todos os Termos de Compromisso firmados no âmbito da MUAP do PAC entre 2007 e setembro de 2015.
Fonte: MCIDADES (2015).

Observa-se na Tabela 1.3 que 92% dos recursos da MUAP destinaram-se à execução de
obras de urbanização, contudo representam apenas 816 operações, ou seja, 24% do total
de operações da MUAP. Outra informação relevante é que existem Programas e Ações no
âmbito do PAC que destinam recursos para urbanização de favelas que não estão incluídos
na MUAP. Portanto, como recorte metodológico para essa pesquisa, analisaremos os
Programas e Ações do PAC destinados exclusivamente a execução de obras de
urbanização de favelas, independente da modalidade em que se inserem no programa29.
Cabe aqui esclarecer que o que estamos chamando de Ações, relacionam-se com as ações
orçamentárias definidas pelos Planos Plurianuais (PPA) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
Assim, pode-se dizer que, grosso modo, as Ações definem um montante de recursos da

28

O que estamos aqui chamando de Operações refere-se a cada Termo de Compromisso assinado no âmbito
do PAC.
29

Na Seção 1.1, o recorte metodológico para análise dos investimentos em urbanização de favelas por
programas federais também foi o mesmo: programas/modalidades/ações que destinavam recursos para
execução das obras.
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União que deve ser usado para alcançar determinados objetivos. Já os Programas
estabelecem regras30 que devem ser seguidas para a implementação de Ações.
Geralmente os programas contam com mais de uma Ação e alguns deles não utilizam
recursos da União, portanto não se vinculam a Ações Orçamentárias. A Figura 1.1 mostra o
vínculo entre os diversos Programas, Ações e Fontes de Recurso voltados para execução
de obras de urbanização de favelas no âmbito do PAC. As informações a respeito de cada
Ação podem ser observadas no Apêndice 1.2.
FIGURA 1.1: Relação entre Fundos Públicos, Ações e Programas que destinam recursos para
execução de obras de urbanização de favelas, no âmbito do PAC

OBSERVAÇÕES: optou-se pelo uso das siglas para melhor representação, no entanto, os nomes de cada Fundo, Ação e Programa são
citados ao longo o texto. Quanto às Ações, a descrição de cada uma consta no Apêndice 1.2, sendo: 10S5 – Apoio a Empreendimentos
de Saneamento Integrado; 10S3 – Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários; e 10S6 – Apoio à Melhoria das Condições de
Habitabilidade de Assentamentos Precários.
Fonte: Elaboração Própria com base na normativa dos Programas e Ações do PAC e consulta ao site do Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento, disponível em <https://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/>

Na Figura 1.1 observa-se que os recursos utilizados para a execução de obras de
urbanização são oriundos de quatro Fundos Públicos: Orçamento Geral da União (OGU);
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS); e Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Os Programas e Ações que
utilizam recursos do OGU e do FNHIS trabalham com repasses dos recursos aos estados e
municípios a fundo perdido e aqueles que utilizam o FGTS e FAT, com financiamento. O
investimento por fonte de recurso pode ser verificado na Tabela 1.4.
30

Como principais regras definidas pela normativa e manuais de cada programa, destacam-se os itens
financiáveis, limites de repasse por família e por item de investimento (enquadramento).
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TABELA 1.4: Investimento do PAC para execução de obras de urbanização de favelas por fonte do recurso
Ação

Número de
Operações

10S3

304

17.409,30

10S5

96

4.458,54

FNHIS

10S6

408

2.836,46

FGTS

-

110

4.362,93

FAT

-

16

881,09

Total

-

934

29.948,31

Fonte do Recurso

OGU

Investimento
(milhões de R$)

Repasse ou
Financiamento

24.704,30

82 %

5.244,01

18 %

29.948,31

100 %

OBS: os dados contemplam todos os Termos de Compromisso destinados a execução de obras de urbanizações de favelas no âmbito do
PAC, firmados entre 2007 e setembro de 2015, independente da Modalidade do PAC.
Fonte: MCIDADES (2015).

Observa-se portanto, que o volume de recursos repassado pelo Governo Federal a fundo
perdido representa 82% do total de investimento. Além disso, comparando o total de
investimento, em 9 anos de vigência (2007-2015), o PAC destinou aproximadamente 4,5
vezes mais recursos para execução de obras de urbanização do que todos os outros
Programas Federais anteriores (somados), e cerca de 8,4 vezes mais se compararmos
apenas os recursos não onerosos31.
Na Figura 1.1 é possível observar também que existem diversos Programas que possuem
modalidades voltadas para execução de obras de urbanização de favelas32, alguns deles
lançados ainda na década de 1990, outros criados após o lançamento do PAC. Nota-se
ainda que alguns desses Programas continuam vigentes, enquanto outros foram
substituídos ou interrompidos ao longo dos últimos 9 anos, como mostra o Quadro 1.1.

31

Essa comparação foi feita entre a Tabelas1.1 e Tabela 1.5. Ambas foram atualizadas com base no Índice Geral
de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M / FGV), com data base de 2014, para
possibilitar essa comparação direta.
32

É importante mencionar que, considerando a complexidade e multissetorialidade das obras de urbanização de
favelas, existe uma possibilidade ampla de captação de recursos dos Programas e Ações do PAC para
promover essas obras. Porém, nessa pesquisa investigamos apenas os Programas e Ações do PAC destinados
especificamente à execução de obras de urbanizações de favelas.
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QUADRO 1.1: Programas inseridos no PAC que possuem modalidades voltadas para execução de
obras de urbanização de favelas
Programa

Projeto Prioritário de
Investimento (PPI) Intervenções em Favelas

Vigência

Fonte do
Recurso

Ações

Observações
Este programa inclui outra ação: Apoio a Modernização
Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria
das Condições do Setor Habitacional no Segmento das
Famílias de Baixa Renda.
Os antigos contratos do HBB-UAS que migraram para
o PAC entraram nesse programa.

2007/atual

OGU

10S3

Programa Urbanização,
Regularização e Integração de 2007/2010
Assentamentos Precários (UAP)

FNHIS

10S6

OGU

10S3

FNHIS

10S6

OGU

10S3

2007/atual

OGU

10S5

1995/atual

FGTS

-

2007/atual

FGTS

-

Deu continuidade à logica de investimento do PRÓSANEAMENTO.

1997/atual

FAT

-

É operado pelo BNDES.

Programa Moradia Digna
Saneamento Básico (2068)
Programa de Atendimento
Habitacional através do Poder
Público (PRÓ-MORADIA)
Programa
Saneamento para Todos
Projetos Multissetoriais
Integrados Urbanos (PMI)

2012/atual

Este programa inclui a ação HIS: Apoio à Provisão
Habitacional de Interesse Social (FNHIS)
Deu continuidade à logica de investimento do UAS.
Também inclui a ação HIS: Apoio à Provisão
Habitacional de Interesse Social (FNHIS).
Os antigos contratos do PAT-PROSANEAR que
migraram para o PAC entraram nesse programa.

OBSERVAÇÕES: este quadro contempla apenas os programas e respectivas modalidades/ações que destinam recursos para execução de
obras de urbanização de favelas.
Fonte: Elaboração Própria com base na normativa dos Programas e Ações do PAC e consulta ao site do Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento, disponível em <https://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/>

Para comparar os valores investidos pelo PAC com os de outros programas, apresentamos
os valores de investimento de cada Programa e Ação do PAC, voltados especificamente
para execução de obras de urbanização de favelas, atualizados com base nos mesmos
índices utilizados na Seção 1.1, como mostra a Tabela 1.5, a seguir. No entanto, essa foi a
única tabela que contou com essa atualização. Todos as outras tabelas dessa seção foram
elaborada com os valores sem correção monetária.
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TABELA 1.5: Investimento e número de operações contratadas pelo PAC para execução de obras
de urbanização de favelas por Programa e por Ano de Seleção
PPI Favelas
Investimento
2007

(milhões R$)

Operações
Investimento
2008

(milhões R$)

Operações
Investimento
2009

(milhões R$)

Operações
Investimento
2010

(milhões R$)

Operações
Investimento
2011

(milhões R$)

Operações
Investimento
2012

(milhões R$)

Operações
Investimento
2013

(milhões R$)

Operações
Investimento
2014

(milhões R$)

Operações
Investimento
(milhões R$)

TOTAL

Percentual
Operações
Percentual

UAP

Moradia
Digna

Saneamento
Básico

ProSan. para
Moradia
Todos

PMI

Total
Geral

15.438

1.242

6.645

1.249

448

1.363

26.386

174

117

91

25

11

16

434

-

589

22

1.147

377

-

2.135

-

72

1

23

11

-

107

-

1.600

70

2.338

-

-

4.008

-

74

1

27

-

-

102

4.090

735

45

556

-

-

5.426

121

147

2

13

-

-

283

4

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460

2.009

-

-

-

-

2.469

4

1

-

-

-

-

5

-

1.865

62

-

-

-

1.927

-

1

1

-

-

-

2

3.874

6.844

5.290

826

1.363

42.354

19.992
47 %
300
32 %

4.166
10 %
410
44 %

9%

16 %

12 %

2

96

88

0%

10 %

9%

2%
22
2%

3%
16
2%

100 %
934
100 %

OBS: os dados contemplam todos os Termos de Compromisso destinados a execução de obras de urbanizações de favelas no âmbito do
PAC, firmados entre 2007 e setembro de 2015. Os valores foram corrigidos com base no Índice Geral de Preços do Mercado, calculado
pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M / FGV), com data base de 2014. A intenção de corrigir esses valores é a possibilidade de
comparação com os investimentos de outros períodos. A tabela com os valores originais pode ser consultada no Apêndice 1.3.
Fonte: MCIDADES (2015).

Quanto ao investimento por Programa, observa-se que, de 2007 a 2010, foram contratados,
no âmbito do Programa PRÓ-MORADIA, aproximadamente 3,4 vezes mais recursos do que
de 1995 a 2006 (11 anos). Além disso, é interessante notar que o investimento do Programa
Prioritário de Investimento (PPI) representa cerca de 47% de todo o investimento do PAC
para urbanização de favelas.
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Segundo Leitão (2009, p.239), a aplicação dos recursos por meio dos PPI para
desenvolvimento urbano – e consequentemente para urbanização de favelas –
direcionaram-se para as Regiões Metropolitanas, capitais estaduais e municípios com mais
de 150 mil habitantes. Porém, sabe-se que a real possibilidade de contratação das obras
não foi a esperada. Todavia, essa situação transcende o universo do PPI e mesmo dos
programas voltados para urbanização de favelas.
O Mapa 1.1 ilustra a distribuição dos recursos do PAC para execução de obras de
urbanização de favelas no território nacional. Nele é possível constatar a grande
concentração de recursos em algumas poucas cidades do país.
Enquanto a grande maioria dos municípios (80%) foi contemplada com até R$ 50 milhões, 9
dos 439 municípios que receberam recursos do PAC para execução de obras de
urbanização de favelas contam, cada um deles, com mais de R$ 500 milhões de
investimento. Isso significa que 49% de todos os recursos do PAC, destinados à execução
de obras de urbanização de favelas, concentram-se em apenas 9 municípios do país33.
A análise comparativa entre a concentração de domicílios em assentamentos precários e o
montante de recursos captados por municípios é curiosa. Alguns municípios que possuem
número elevado de assentamentos precários, segundo CEM (2007) e IBGE (2010), não
chegaram a captar recursos do PAC para sua urbanização, como Belford Roxo (RJ),
Itaquaquecetuba (SP), Francisco Morato (SP), São José de Ribamar (MA) e Marituba (PA)34.
Em compensação, mais de 200 municípios que contaram com recursos do PAC para esses
fins (quase metade dos municípios contemplados) não possuem estimativa de domicílios em
assentamentos precários, nem pelo CEM (2007), nem pelo IBGE (2010). Como exemplo,
podemos citar o município de Santa Cruz do Sul (RS) e Parnaíba (PI), que contam,
respectivamente, com aproximadamente R$ 72 milhões e R$ 57 milhões do PAC para
urbanização de favela.

33

Os quatro municípios que contam com recursos que superam R$1 bilhão (somando-se todos os Termos de
Compromisso que têm como objeto a urbanização de favelas nesses territórios) são: Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte e Fortaleza. Outros cinco contam com investimento entre R$500 milhões e R$1 bilhão: Cubatão,
São Bernardo do Campo, Recife, Olinda e Guarulhos.
34

Segundo CEM (2007), o número de domicílios em assentamentos precários nesses municípios citados são:
Belford Roxo – 30.708; Itaquaquecetuba – 19.587; Francisco Morato – 14.007; São José Ribamar – 12.912;
Marituba – 12.657. Nos dois últimos municípios, o mesmo dado, estimado pelo IBGE (2010), representa quase o
dobro do apresentado pelo CEM (2007).
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MAPA 1.1: Territorialização dos investimentos do PAC para execução de obras de urbanização de favelas

OBSERVAÇÕES:
(i) É importante fazer a ressalva de que existem operações em que o recurso federal foi captado pelos
Governos Estaduais. Essas operações foram contabilizadas nos territórios onde a intervenção foi
executada, ou seja, se o Governo do Estado de São Paulo captou recursos do PAC para urbanizar
uma favela do municípios de Santo André, esse recurso foi somado às operações contratadas pela
Prefeitura Municipal de Santo André.

(ii) Os dados contemplam todos os Termos de Compromisso destinados à execução de obras de
urbanização de favela no âmbito do PAC, firmados entre 2007 e setembro de 2015.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo MCIDADES (2015)
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A esse respeito, é importante destacar que a ausência de dados não significa ausência de
assentamentos precários35. Embora a estimativa de domicílios em assentamentos precários
no contexto nacional tenha evoluído bastante nos últimos anos, ainda não contamos com
dados confiáveis para o contexto nacional36.
Considerando os dados disponíveis, o investimento do PAC corresponde em grande
medida à concentração de favelas no território nacional. Entretanto, tudo indica que a
excessiva concentração dos investimentos em alguns poucos municípios e a ausência de
investimentos em algumas regiões que contam com um número alto de domicílios em
favelas relaciona-se com o desenho da política e, consequentemente, com os requisitos
para seleção de propostas a serem implementadas e a capacidade institucional de agentes
envolvidos.
Nesse sentido, cabe esclarecer que, independentemente das especificidades de cada
Programa e Ação, todos os projetos do PAC gerenciados pelo Ministério das Cidades são
regidos por algumas regras em comum, que foram elaboradas visando o monitoramento,
avaliação e aprimoramento contínuo dos projetos incluídos no pacote de investimentos. Os
agentes envolvidos e a função de cada um, assim como o processo de acesso aos recursos
e fluxo financeiro, também são praticamente os mesmos para todos os projetos inseridos no
PAC.
Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2010a, p.26), os principais atores envolvidos
com a operacionalização dos Programas e Ações do PAC para execução de obras de
urbanização e suas funções são:
Casa Civil e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da
República: coordenadores centrais do PAC.
A Presidência da República, por intermédio da Secretaria de Articulação e Monitoramento
da Casa Civil (SM/CC), possui o papel de acompanhar, em nível estratégico e com base
nas informações fornecidas pelos órgãos setoriais, a evolução dos projetos, além de
fomentar o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, regras e normas. É deste ente
ainda a prerrogativa de estabelecer diretrizes gerais e validar a seleção dos projetos;
prestar contas à sociedade; e auxiliar no monitoramento e na articulação com estados,
Distrito Federal e municípios para identificação de problemas e busca de soluções.

Ministério das Cidades (MCidades): gestor das operações em favelas.
O MCidades é responsável pela política de habitação e pela gestão, coordenação geral,
gerência, acompanhamento e avaliação da execução e dos resultados do programa,
define as normas e critérios técnicos para a seleção dos projetos e execução dos
empreendimentos, assim como realizar o processo de seleção das propostas
apresentadas pelos Proponentes/Agentes Promotores.
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Em busca simples na internet, usando ferramentas como o Googlestreetview é possível identificar
assentamentos precários em alguns dos municípios que não possuem dados estimados, mas estão sendo
contemplados com recursos do PAC para urbanização, como Santa Cruz do Sul (RS). Informação acessada em
novembro de 2015, disponível no endereço <https://goo.gl/maps/7Q6mB4g6UHm>
36

Essa questão é discutida por diversos autores, já citados em nota na seção 1.1, como Cardoso, Araújo e
Ghilardi (2010); Denaldi (2013) e Maricato (2011).
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Caixa Econômica Federal (CAIXA) e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES): agentes operadores e financeiros.
A CAIXA e BNDES, atuam como mandatária da União no repasse dos recursos do OGU
(somente a CAIXA) e como agente operador e financeiro nas operações de crédito,
operacionalizando os programas e ações. Possuem a atribuição de celebrar com os
proponentes e agentes executores os instrumentos de transferência de recursos,
promovendo sua execução orçamentária-financeira. Para tanto, fazem a análise da
viabilidade técnica, jurídica e institucional dos projetos selecionados, além de acompanhar
e atestar a execução do objeto das contratações efetuadas, procedendo a análise de
prestação de contas final dos recursos utilizados.37

Administração Pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios:
proponentes e agentes promotores.
As administrações públicas dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios são os
responsáveis por identificar áreas prioritárias para realização da intervenção, preparando e
encaminhando projetos para fins de seleção. Executam os trabalhos necessários à
implementação da intervenção, observando critérios de qualidade técnica, prazos e
custos, cadastram e selecionam as famílias a serem beneficiadas e, por fim, prestam
contas dos recursos transferidos pela União. Após a intervenção, devem manter e operar
adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos.

Famílias atendidas: beneficiários finais.
As famílias atendidas devem, de forma individual ou associada, participar de todas as
etapas de levantamento e elaboração de projeto, acompanhar a execução das obras,
controlar a gestão dos recursos financeiros da União destinados ao programa, bem como
prezar pela manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos. Após a
intervenção, e com o trabalho social desenvolvido, espera-se que se apropriem
corretamente dos bens e serviços colocados à sua disposição.

A definição de atribuições claras e uniformidade das regras estabelecidas para projetos do
PAC é uma conquista. Entretanto, sabe-se que existem diversos conflitos entre cada um
dos agentes envolvidos e até mesmo no interior de cada um desses universos. Um exemplo
disso são os diferentes posicionamentos quanto à postura que o Ministério das Cidades
deve assumir para indução do desenvolvimento institucional dos estados e municípios
brasileiros, ou ainda a sobreposição do papel fiscalizador do Agente Operador e do Agente
Promotor.
Outra questão importante a ser observada é a indiferença de papéis entre os estados e
municípios, tendo ambas esferas de governo função de Agente Promotor, gerando
concorrência entre estados e municípios na captação dos recursos federais38.
Quanto a isso, observa-se que a captação de recursos pelos Governos Estaduais é mais
alta do que a somatória de recursos captados pelos municípios em vários estados do país,
chegando a representar 83% do volume de recursos captados no estado do Acre, 69% no
Amazonas e 64% no Rio de Janeiro. Tendo um peso grande na captação dos recursos
totais do país (37%), como mostra a Tabela 1.6.

37

O único Programa no âmbito do PAC voltado para execução de obras de urbanização de favelas que conta
com o BNDES como Agente Operador são os “Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos” (PMI), que contam
com recursos onerosos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
38

Essa atribuição concorrente já estava presente no primeiro desenho do programa Habitar-Brasil, conservandose até hoje.
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TABELA 1.6: Investimento do PAC para execução de obras de urbanização de favelas por estado e
Agente Tomador
Agente Tomador

UF

INVESTIMENTO
(milhões de R$)

PERCENTUAL

Estado

Município

Outros*

AC

83 %

17 %

-

189

0,6 %

AL

52 %

48 %

-

238

0,8 %

AM

69 %

31 %

-

365

1,2 %

AP

61 %

39 %

-

98

0,3 %

BA

50 %

50 %

-

966

3,2 %

CE

65 %

35 %

-

1.200

4,0 %

DF

100 %

-

-

450

1,5 %

ES

-

100 %

-

500

1,7 %

GO

22 %

78 %

-

487

1,6 %

MA

53 %

47 %

-

689

2,3 %

MG

11 %

89 %

-

2.580

8,6 %

MS

14 %

86 %

-

371

1,2 %

MT

5%

95 %

-

208

0,7 %

PA

36 %

64 %

-

1.054

3,5 %

PB

-

100 %

-

329

1,1 %

PE

50 %

50 %

-

1.869

6,2 %

PI

16 %

84 %

-

227

0,8 %

PR

25 %

72 %

3%

732

2,4 %

RJ

64 %

36 %

-

5.672

18,9 %

RN

10 %

90 %

-

128

0,4 %

RO

-

100 %

-

247

0,8 %

RR

30 %

70 %

-

141

0,5 %

RS

-

100 %

-

934

3,1 %

SC

-

100 %

-

250

0,8 %

SE

32 %

68 %

-

232

0,8 %

SP

27 %

73 %

0%

9.678

32,3 %

TO

40 %

60 %

-

113

0,4 %

TOTAL
(milhões de R$)

11.023

18.885

40

29.948

100 %

%

36,8 %

63,1 %

0,1 %

100 %

OBS: os dados contemplam todos os Termos de Compromisso destinados a execução de obras de urbanizações de favelas no âmbito do
PAC, firmados entre 2007 e setembro de 2015, independente da Modalidade do PAC.
Fonte: MCIDADES (2015).
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Seguindo a lógica funcional apresentada, o Ministério das Cidades definiu também duas
formas de selecionar propostas, apresentadas pelos Estados e Municípios, para
implementação de urbanizações de favelas com recursos do PAC: Pactuação Federativa e
Chamada Pública.
Para seleção via Pactuação Federativa, logo após o lançamento do PAC1, foram realizados
dois ciclos de reuniões, durante dois meses, com representantes dos governos de todos os
estados da federação, do Distrito Federal, dos municípios e 12 Regiões Metropolitanas39,
das capitais e dos municípios com mais de 150 mil habitantes (BRASIL, 2010a, p.29).
Nessas reuniões foram apresentadas e discutidas propostas para intervenção em favelas e
selecionadas aquelas que seguiam os seguintes critérios (BRASIL, 2010a, p.23):
(i) grande porte, assim consideradas aquelas intervenções que envolvem
investimentos superiores a R$ 10 milhões; (ii) articulação e integração no território,
cujas áreas de abrangência e execução envolvam mais de um agente institucional
– estado e município ou mais de um município; (iii) mitigação de danos ao meio
ambiente, causados por assentamentos irregulares em áreas de mananciais, de
preservação ambiental e/ou de preservação permanente; (iv) eliminação de
gargalos na infraestrutura logística do país, tais como aquelas que impedem ou
prejudicam o funcionamento de rodovias, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos,
energia, água tratada e esgoto; (v) mitigação de impacto decorrente de grandes
instalações de infraestrutura nacional, que polarizam e dinamizam atividades
socioeconômicas na área de influência do empreendimento; (vi) aproveitamento
do patrimônio da União; e (vii) complementação de obras já iniciadas.

Os outros projetos foram selecionados por meio de Chamas Públicas Anuais40. Para tanto,
foi necessário que os Governos Locais apresentassem suas propostas ao MCidades por
meio de preenchimento de formulários eletrônicos, disponíveis no sítio eletrônico do
MCidades na ocasião das Chamadas. As propostas enviadas foram analisadas pelo
MCidades e Presidência da República e foram selecionados projetos que se enquadravam
nos seguintes critérios (BRASIL, 2010a, p.23):
Para as seleções anuais, os recursos foram direcionados ao atendimento de
assentamentos de menor porte, desde que a área de intervenção fosse ocupada
por, pelo menos, 60% das famílias com renda até 3 salários mínimos, ocupada há
mais de cinco anos; ou que estivesse localizada em situação que configure risco,
insalubridade ou fosse objeto de legislação que proibisse sua utilização para fins
habitacionais.
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Baixada Santista, Belém, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador, São Paulo e RIDE Distrito Federal e Entorno.
40

Sabe-se que no âmbito do PAC2 foram selecionados outras propostas por meio de Pactuação Federativa,
mas não foram localizados registros que apontem a forma como a seleção foi realizada.
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Independente da forma de seleção, fica claro que é do Agente Promotor a função de
elaborar e organizar propostas de intervenção. Isso pressupõe capacidade institucional
mínima, tendo sido, portanto, um obstáculo importante para seleção de propostas em
estados e municípios com limitada capacidade institucional.
Com a constatação dessa situação, o Ministério das Cidades procurou capacitar estados e
municípios para essa função, podendo-se citar como exemplo desse movimento a
elaboração de publicações e a aplicação de cursos à distância para formação de técnicos e
gestores públicos locais executarem as tarefas necessárias.
Mesmo assim, ficou clara a dificuldade de contratar intervenções dentro dessa lógica. Essa
experiência, já na primeira fase do PAC, mostrou a necessidade de destinação de recursos
para elaboração de projetos de urbanização de favelas, modalidade lançada no segundo
pacote da MUAP do PAC.
Segundo Alessandra D’Ávila, Diretora do Departamento de Urbanização de Assentamento
Precários da Secretaria Nacional de Habitação41, os entes federativos que tiveram melhor
desempenho na elaboração de propostas e execução das obras de urbanização com
recursos do PAC foram justamente aqueles que já possuíam experiência de captação de
recursos de Programas Federais anteriores ao PAC – como o HBB – entre eles os
municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Não por acaso, são esses justamente os municípios que captaram maior volume de
recursos do PAC, indicando que a experiência na captação de recursos federais para
urbanização de favelas e desenvolvimento institucional do Agente Promotor são
determinantes para acessar os recursos do PAC.
Quanto à execução das urbanizações com recursos do PAC, observa-se que apenas 11%
das operações contratadas foram finalizadas no país, sendo somente 7 operações
contratadas no âmbito do PAC2. Além disso 2,4% das operações ainda não tinham sido
iniciadas até setembro de 2015 e 16% das Operações haviam utilizado menos de 10% dos
recursos contratados, sendo mais de um terço delas selecionadas entre 2007 e 2010.
A Tabela 1.7 e o Gráfico 1.1 mostram o número de operações do PAC para urbanização de
favelas por faixa de execução.

41

Entrevista realizada no dia 01 de outubro de 2015.
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TABELA 1.7 e GRÁFICO 1.1: Execução Financeira dos Termos de Compromisso do PAC voltados
para obras de urbanização de favelas.
Faixa de
Execução

Número de
Percentual
operações

Faixas de
Execução

concluídas

105

11,2 %

concluídas

mais de 75%

253

27,1 %

mais de 75%

entre 25% e 75%

313

33,5 %

entre 25% e 75%

até 25%

241

25,8 %

até 25%

não iniciadas

22

2,4 %

não iniciadas

Total geral

934

100 %

OBS: os dados contemplam todos os Termos de
Compromisso destinados a execução de obras de
urbanizações de favelas no âmbito do PAC,
firmados entre 2007 e setembro de 2015.

PAC2
PAC1

0%

20%

40%

60%

Percentual de operações por fase do programa

Fonte: MCIDADES (2015).

Mesmo sendo baixo o número de operações finalizadas, é importante observar que o
número de operações que já utilizaram mais de 75% dos recursos contratados representa
27% do total. Segundo Alessandra D’Ávila42, a maioria dessas intervenções já resultaram em
grandes ganhos para a sociedade, mesmo antes de serem finalizadas, citando o caso da
urbanização de áreas ambientalmente sensíveis
sensíveis no entorno da Represa Guarapiranga, na
Região Metropolitana de São Paulo.
Nesse sentido, cabe mencionar que uma das exigências dos Programas e Ações voltadas
para urbanização de favelas no âmbito do PAC é a Funcionalidade Plena. Esse instrumento

pressupõe que, nos casos em que as Operações são divididas em Etapas, cada Etapa
conte com resultados independentes do restante da intervenção.
Se por um lado a Funcionalidade Plena garante que Operações que não foram finalizadas já

resultem em ganhos sociais, tudo aponta que ela acarrete outros problemas, principalmente
no caso de urbanização de grandes complexos, como será discutido no Capítulo 3.
As dificuldades para implementar as intervenções têm sido ponto de atenção do Ministério

das Cidades e da Casa Civil desde o lançamento do PAC, que têm mobilizado grandes
esforços para aprimorar as linhas programáticas e a normativa dos programas para
contornar entraves identificados durantes a vigência do PAC. Vale destacar alguns ajustes

importantes já feitos na normativa visando melhorar essa situação, a maioria deles voltados
para a questão financeira, como possibilidade de firmar Operações
Operações sem a obrigatória de
aporte de contrapartida dos governos locais; execução das unidades habitacionais para
42

Entrevista realizada no dia 01 de outubro de 2015.
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reassentamento da população removida por meio de operações vinculadas ao Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV); exclusão dos itens de alto custo (como obras
geotécnicas) dos limites de repasse máximo permitido por famílias, entre outras.
Além disso, os manuais específicos de cada Programa e Ação voltados para urbanização de
favelas estão em constante aprimoramento. Como exemplo citamos o manual da
Modalidade Saneamento Integrado do Programa Saneamento Básico, que em junho de
2015 já contava com sua décima terceira versão43. Todavia, é difícil afirmar que esses
esforços tenham resultado em mudanças impactantes ou na simplificação dos processos
de contratação e execução de obras de urbanização de favelas com recursos do PAC.

1.3. O tempo nas obras de urbanização de favelas
Muitos elementos devem ser considerados para evitar equívocos na análise da execução
dos Programas e Ações para urbanização de favelas do PAC. Primeiramente, é importante
mencionar que as obras do PAC, em especial as de urbanização de favelas, foram alvo de
muitas críticas da grande mídia, já que o PAC simboliza o principal Programa de Governo do
segundo mandato do ex-presidente Lula e do primeiro mandato da presidente Dilma, como
pode-se observar na Figura 1.2, que reúne diversas chamadas de notícias com esse teor,
coletadas na internet44.
Independente do tom sensacionalista e das distorções decorrentes dos objetivos políticos
não explícitos nas reportagens, existe uma percepção, por parte dos agentes envolvidos, de
lentidão e dificuldade de execução das obras de urbanização de favelas com recursos do
PAC, que deve ser levada em consideração. Cabe, portanto, diferenciar aspectos inerentes
às obras de urbanização – que denotam temporalidade específica a esse tipo de
intervenção – daqueles que configuram gargalos a serem superados para acelerar sua
execução.
Isso posto, iniciamos tal análise assinalando que não é factível comparar o tempo de
execução de obras de urbanização de favelas com qualquer outro tipo de obra da
construção civil, como por exemplo, a construção de edifícios.

43

Informação obtida em entrevista com representante operacional da CAIXA, em 12 de junho de 2015.

44

A pesquisa foi feita na plataforma Google em maio de 2015. As palavras-chave utilizadas foram: favela; obra;
PAC, atraso.
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FIGURA 1.2: Montagem com as notícias coletadas

Fontes:
Gazeta do Oeste (2014), disponível em http://www.g37.com.br/index.asp?c=padrao&modulo=conteudo&url=037174&ss=5#.VXnXf_lVhBc
Viva Favela (2013), disponível em http://www.vivafavela.com.br/reportagens/360-o-programa-desacelerado-do-alemao
Blog do Dr. Sandro Hoici (2009), disponível em http://www.drsandro.org/noticias/pac-obras-atrasadas-e-paradas/
Gazeta do Oeste (2015), disponível em http://www.g37.com.br/index.asp?c=padrao&modulo=conteudo&url=040791&ss=5#.VZ3tpl9Vikp
Diário do Grande ABC (2013), disponível em http://www.dgabc.com.br/Noticia/469126/projetos-do-pac-na-regiao-tem-apenas-1-1-de-conclusao
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O fato das obras aqui analisadas tratarem-se de obras realizadas pelo Setor Público, em
terrenos com ocupação prévia, confere tempo maior de execução do que aquelas
realizadas pelo setor privado em terrenos livres.
Quase tudo é distinto entre obras realizadas pelo Setor Público e pelo Setor Privado: os
interesses, os propósitos, as normas, os agentes envolvidos, etc. Obras públicas estão
sujeitas a normas e regras muito mais rígidas, que buscam inibir privilégios, priorizar os
interesses comuns e garantir o uso mais racional do recurso público (embora este ultimo
seja um assunto controverso). Todos esses elementos acabam imprimindo tempo maior de
execução nas obras de construção civil realizadas pelo Setor Público do que naquelas pelo
Setor Privado.
Outro ponto importante a ser considerado na análise de execução de obras de construção
civil é o terreno em que elas são realizadas, independente de serem promovidas pelo Setor
Público ou Privado. São muitas as interferências, elementos desconhecidos e,
consequentemente, imprevistos enfrentados em obras realizadas em terrenos que já
possuem algum tipo de construção. Nesse sentido, obras de urbanização assemelham-se
muito mais a obras de reforma do que a obras novas, com o agravante de materializarem-se
em escalas muito superiores e dificilmente contarem com registros sobre as construções
pré-existentes, sejam elas de infraestrutura básica ou de edificações.
Esse aspecto pressupõe a compatibilização da obra com o espaço construído e ajustes
recorrentes no projeto elaborado, já que muitos os elementos desconhecidos afloram
durante a execução das obras. Como exemplo disso, podemos citar a identificação de
trechos de redes de drenagem e esgoto pré-construídos no momento de abertura de valas,
que podem complicar a implantação de novas redes, ou ainda o desconhecimento sobre a
estrutura de habitações, que pode resultar em danos às casas no momento de
pavimentação das ruas.
Para além dessas questões, existem outros elementos que tornam as obras de urbanização
muito complexas de serem projetadas e executadas. Um deles é a necessidade de
organização institucional e cooperação entre diferentes setores do Poder Local para
elaboração de projeto de urbanização e gestão das obras. A interdisciplinaridade desse tipo
de intervenção requer o envolvimento de diversos setores com o da habitação, como os de
meio ambiente, transporte, manutenção, assistência social, defesa civil, entre outros.
Faz-se necessária, ainda, a cooperação entre o Poder Público Local e outros atores, como
a população residente nas Áreas de Intervenção; Concessionárias responsáveis pela gestão
e manutenção de redes de infraestrutura; Órgãos Ambientais; Órgãos de Controle; Governo
Federal; Caixa Econômica Federal; empresas do Setor Privado, contratadas para elaboração
de projetos e execução de obras; etc.
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É importante lembrar, também, que projetos de urbanização devem contemplar interesses e
necessidades de um número grande de pessoas, já que, teoricamente, têm como objetivo a
melhoria da condição de vida de grupos de pessoas que moram nesses locais e a
recuperação urbana e ambiental de espaços urbanos desprovidos de investimentos
públicos, que após a execução de obras, deveriam reverter em ganhos sociais a toda a
população do entorno e da região em que as favelas se inserem. Isso tudo implica em um
tempo de elaboração de projeto superior a outros tipos de projeto, inclusive de assimilação
das propostas pela população e construção de pactos entre os moradores e todos os
outros agentes envolvidos. Nos casos em que esse tempo não é respeitado durante o
processo de elaboração do projeto, frequentemente essas questões precisam ser
enfrentadas durante a execução das obras, esgarçando o tempo de implementação das
urbanizações.
Outra peculiaridade a ser destacada é o fato das obras de urbanização serem executadas
no ambiente de moradia das pessoas, enquanto esse uso é exercido. Existe, portanto, uma
interferência muito grande das obras no cotidiano dos moradores e das ações dos
moradores nas obras.
Nesse âmbito, a relação com o tempo é paradoxal. Há, por um lado, a necessidade de
eficiência e velocidade de execução das obras, para diminuir o impacto da convivência das
pessoas com maquinários, barulho, ausência de serviços e outros incômodos advindos da
demasiada proximidade das obras com o ambiente privado dos moradores; por outro lado,
existe uma série de ações que demandam maior tempo de execução para que sejam
implementadas com respeito ao capital físico e social construído previamente pelos
moradores.
Um exemplo desse paradoxo é a abertura de ruas e implementação de rede de
infraestrutura básica em favelas, que possuem construções consolidadas e uma densidade
relativamente alta. Para execução desses serviços, é necessário abrir espaço para a
implementação da obra, abrir valas, executar as redes, desligar as ligações irregulares feitas
previamente pelos moradores, conectar as instalações das casas às novas redes e
regularizar o nível do terreno para viabilizar a pavimentação. Durante esses trabalhos, muitas
vezes os moradores passam a ter grande dificuldade de acessar suas casas, ficam sem
acesso a água e energia elétrica e convivem diariamente com poeira, água e até esgoto
entrando em suas casas. Quanto maior o tempo de implementação dos serviços, maior o
tempo de convivência com essa situação.
Por outro lado, frequentemente é necessário remover algumas casas para liberação do
terreno em que essas obras serão implementadas, o que significa mudança radical na vida
das famílias a serem removidas. A regularização do nível do terreno também pode causar
problemas de acesso às casas que não existiam previamente, sendo necessário elaboração
de projeto interno, captação de recursos e execução de obras nas casas para solução dos
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problemas. Nesses casos, é desejável que exista maior prazo para que estas situações
sejam equacionadas de maneira a respeitar a condição socioeconômica das famílias
atingidas.
Outra questão que se relaciona com esse paradoxo é o tempo de elaboração de projeto e
execução das obras de urbanização versus a dinâmica de transformação das áreas. Mesmo
utilizando-se de instrumentos como o Congelamento45, é impressionante a velocidade com
que as favelas se transformam. As casas estão em constante ampliação e reforma e é
comum a ocupação de espaços livres em curto espaço de tempo. Essa característica
embute um período extremamente curto de obsolescência aos projetos convencionais. Em
contraponto, a elaboração de projetos de urbanização é mais lenta do que outros tipos de
projeto, tanto pelas questões já mencionadas, quanto pela necessidade de conhecimento,
pelas projetistas, de muitos detalhes do espaço construído para elaboração das propostas.
Existe ainda a questão do tempo político. Independente do tempo necessário para
elaboração de propostas e execução de obras desse teor, sabe-se que a disponibilização
de recursos e outras questões políticas e eleitorais são determinantes para execução de
obras públicas, o que também confere incongruências entre os tempos.
Todos esses elementos embutem nas urbanizações de favelas uma temporalidade
específica, que deve ser considerada na análise de sua execução. Isso posto, cabe
investigar quais são os fatores que dificultam e complexificam a implementação de
urbanizações de favelas no contexto do PAC, para além daqueles que se relacionam com a
natureza desse tipo de intervenção.
Como porta de entrada para essa investigação, selecionamos o universo do Grande ABC,
por tratar-se de uma região no país que começou a implementar urbanizações em favelas
desde a década de 80, supostamente representando um dos locais com maior repertório e
preparo para implementação dessas intervenções, além de ser um dos territórios que
contam com maior investimento do PAC para urbanização de favelas. A escolha desse
recorte espacial, portanto, resguarda em certa medida a possibilidade de elementos
tangenciais ofuscarem questões centrais da análise, o que poderia acontecer em contextos
de maior despreparo institucional para urbanizar favelas.

45

O “congelamento” é uma tática usada para diminuir o dinamismo de transformação de áreas em processo de
urbanização. Trata-se de comunicar aos moradores que, a partir do início da execução dos projetos, as novas
construções e ocupações estão sujeitas a demolição sem indenizações, e as novas famílias que venham a
ocupar espaços no assentamento não possuirão direito a atendimento habitacional. No entanto, essa medida é
muito difícil de ser implementada, pois necessita de grande empenho no controle urbano e na maioria das vezes
não chega a inibir novas construções.
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2.1. A Região do Grande ABC e o histórico das intervenções em favelas
A Região do Grande ABC localiza-se na porção sudeste da Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP), sendo composta por 7 municípios: Santo André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, como
destacado na Figura 2.1.
Originalmente, esses sete municípios faziam parte da Vila de Santo André da Borda do
Campo, que foi fundada em meados do século XVI. A divisão administrativa da região em
vários municípios se deu nas décadas de 1940 e 1950, mas até hoje esses municípios
guardam algumas semelhanças e muitas relações (BLANCO, 2006).
A ocupação da região se deu como consequência de sua localização, entre a Vila de São
Paulo e o Porto de Santos. Mais tarde, no século XIX, a abertura da Estrada de Ferro São
Paulo Railway (a Ferrovia Santos/Jundiaí) induziu o desenvolvimento de núcleos urbanos em
torno de suas estações, que deram origem a quase todos os municípios do Grande ABC
(PASSARELLI, 2005).
Já no final do século XIX instalaram-se as primeiras indústrias no local. Contudo, foi após a
duplicação da estrada de ferro e a construção da Usina Henry Borden – que passou a gerar
energia elétrica com a utilização das águas da nova Represa Billings –, no início do século
XX, que o setor industrial transformou-se na principal característica da região. Destaca-se
inicialmente a instalação de indústrias de pequeno e médio porte, como têxteis, olarias e
farmacêuticas, e posteriormente indústrias pesadas, como metalúrgicas e petroquímicas
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(PASSARELLI, 2005)1. A industrialização ganha ainda maior força no local a partir da década
de 1950, com incentivos federais e locais aos setores automobilísticos e a abertura da Via
Anchieta, que trouxeram indústrias como a Volkswagen do Brasil (1955) e a Mercedes-Benz
(1956), entre muitas outras.
FIGURA 2.1: Região Metropolitana de São Paulo e Região do Grande ABC em destaque

Fonte: JODAS (2012).

A expansão da indústria no Grande ABC e a crise agrária da segunda metade da década de
1920 atraíram muitos moradores para a região, que se instalaram em cortiços e
majoritariamente em habitações autoconstruídas em novos loteamentos, criados próximos
às estações ferroviárias até a década de 1950. Até esse período, existiram também algumas
inciativas do Poder Público na construção de unidades habitacionais para os trabalhadores
da região e incentivo ao setor industrial e privado na construção de casas populares2. Essas
1

Como exemplos de indústrias que se instalaram na região nesse período, podem ser citadas a Metalúrgica
Liedgerwood do Brasil (1919); a Cia Química Rhodia Brasileira (1919); e a Pneus Pirelli do Brasil (1929).
(Passarelli, 2005).
2

Como iniciativa de solução habitacional por parte do setor industrial, destaca-se a construção de 200 unidades
residenciais na Vila Assunção pelo Moinho Santista e de 100 unidades pela Pirelli na vila operária junto à fábrica
na década de 40. Quanto aos conjuntos habitacionais construídos pelo Poder Público, sobressalta-se o IAPI da
Vila Guiomar, que contou com 435 casas térreas e 1.289 apartamentos, e a construção de 466 sobrados
geminados pela Fundação das Casas Populares no Bairro de Santa Terezinha em 1948. Também na década de
40, foram construídas inúmeras casas voltadas ao mercado de aluguel popular pela iniciativa privada (SANTO
ANDRÉ, 2006).
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soluções de moradia chegaram a equacionar as necessidades habitacionais da região nesse
período (SANTO ANDRÉ, 2006).
A partir de 1950, porém, o cenário muda. A indústria crescente continua atraindo cada vez
mais moradores para a região, que assiste ao crescimento vertiginoso da população, como
observa-se na Tabela 2.1. O consequente encarecimento do custo da terra e a ausência de
política pública urbana e de habitação, propiciaram o surgimento das primeiras favelas na
região a partir da segunda metade da década de 1950 (SANTO ANDRÉ, 2006).
TABELA 2.1: Crescimento populacional da Região do Grande ABC (1960/2010)
1960

1970

1980

1991

2000

2010

Diadema

12.287

78.914

228.660

305.287

357.064

386.089

Mauá

28.646

101.700

205.740

294.998

363.392

417.064

Ribeirão Pires

17.130

29.048

56.532

85.085

104.508

113.068

3.927

8.397

20.093

29.901

37.091

43.974

242.920

418.826

553.072

616.991

649.331

676.407

81.255

201.662

425.602

566.893

703.177

765.463

São Caetano do Sul

113.233

150.130

163.082

149.519

140.159

149.263

Região do Grande ABC

499.398

988.677

1.652.781

2.048.674

2.354.722

2.551.328

Região Metropolitana
de São Paulo

4.739.406

8.139.730

12.588.725

15.444.941

17.878.703

19.683.975

Estado de São Paulo

12.974.699

17.958.693

25.375.199

31.546.473

37.032.403

41.262.199

Brasil

70.992.343

94.508.583 121.150.573 146.917.459 169.799.170 190.755.799

Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo

Fonte: IBGE.

Mas foi a partir da década de 70 que as favelas se multiplicaram muito na região,
intensificando a ocupação de áreas de risco e ambientalmente sensíveis, chegando a atingir
cenários críticos nos municípios de Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo. No
caso de Diadema, segundo DIADEMA (2009, p.46), em 1979, 12.271 pessoas moravam em
favelas e esse número cresce para 79.271 em 1982, ou seja, 746% em três anos.
Atualmente, segundo o IBGE (2010), a Região do Grande ABC é habitada por cerca de 2,5
milhões de pessoas em 865 mil domicílios, dos quais aproximadamente 115 mil localizamse em Aglomerados Subnormais. Contudo, outras fontes de informação apontam números
diferentes, como observa-se na Tabela 2.2.
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TABELA 2.2: Domicílios em assentamentos precários segundo IBGE, CEM e Planos Locais de
Habitação de Interesse Social (PLHIS) dos municípios do Grande ABC
São
São
Bernardo Caetano
do Campo do Sul

Mauá

Diadema

Rio
Grande
da Serra

S/I

22.884

24.616

S/I

892

115.270

39.423

S/I

18.649

22.175

S/I

746

101.158

82.570

S/I

56.835

38.156

S/I

3.717

211.677

Fonte das
informações

Santo
André

IBGE (2010)

23.806

43.072

CEM (2007)

20.165

PLHIS *

30.399

Ribeirão
Pires

Total

* Esses números foram extraídos de Denaldi e Jodas (2012). As autoras levantaram esses dados a partir de informações dos PLHIS e
entrevista com representantes dos municípios da Região do Grande ABC no ano de 2012.
Fonte: IBGE (2010); CEM/CEBRAP (2007); Denaldi e Jodas (2012).

Segundo as fontes disponíveis, todos os municípios da região possuem assentamentos
precários, exceto o município de São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra3. Assim,
assumindo-se os dados de Denaldi e Jodas (2012) como estimativa mais aproximada do
cenário real, existem aproximadamente 211 mil domicílios, localizados em 1.059 favelas4 e
loteamentos5 precários no Grande ABC. Isso significa que 29% de todos os domicílios da
região localizam-se em assentamentos precários desse tipo, como observa-se na Tabela 2.3.
TABELA 2.3: Percentual de domicílios em assentamentos precários na Região do Grande ABC
Favelas
Municípios

Loteamentos Precários

Domicílios

Santo André

126

27.787

19

2.612

215.713

14 %

São Bernardo do Campo

155

52.325

106

30.245

239.337

34 %

Diadema

223

24.172

145

13.984

117.379

33 %

Mauá

122

33.478

109

23.357

125.418

45 %

27

877

27

2.840

33.857

11 %

653

138.639

406

73.038

731.704

29 %

Total

Domicílios

Município % em Assent.
(IBGE, 2010)
Precários

Núcleos

Ribeirão Pires

Núcleos

Total

Fonte: IBGE (2010); Denaldi e Jodas (2012).
3

O trabalho de Denaldi e Jodas (2012) aponta a existência de cortiços localizados em áreas regulares da cidade,
além disso, a ausência de Plano Local de Habitação de Interesse Social no município de Rio Grande da Serra
não permite a afirmação sobre a inexistência de assentamentos precários nesse município. Portanto,
considerando que o foco dessa pesquisa volta-se para os assentamentos precários do tipo favela e loteamentos
precários, esses municípios serão excluídos da análise nessa pesquisa.
4

Segundo a definição de Brasil (2010c, p.35), caracterizam-se como favelas os domicílios autoconstruídos,
dispostos de forma desordenada, geralmente denso e carente de serviços públicos essenciais, ocupando
terreno de propriedade alheia pública ou particular.
5

Segundo a definição de Brasil (2010c, p.35), são loteamentos precários os assentamentos ocupados por
moradores de baixa renda, sem aprovação do poder público ou sem atender às condições exigidas no processo
de aprovação, geralmente caracterizado pela autoconstrução das Unidades Habitacionais e pela ausência ou
precariedade de infraestruturas urbanas básicas.
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É importante ressaltar que grande parte desses assentamentos localiza-se em áreas de
proteção ambiental. Nesse sentido, cabe mencionar que cerca de 50% do território do
Grande ABC encontra-se em Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia
Hidrográfica do Reservatório Billings6 (APRM-B).
A APMR-B ocupa parte dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo,
Diadema, Ribeirão Pires, e todo o território de Rio Grande da Serra. Como é possível
observar na Figura 2.2.
Assim sendo, de acordo com Denaldi e Jodas (2012), 57% dos domicílios em favela ou
loteamentos precários do Grande ABC localizam-se em Área de Preservação Permanente
(APP) e 28% em APRM, como mostra a Tabela 2.4.
FIGURA 2.2: Limite dos municípios da Região do Grande ABC e mancha da APRM da Bacia Billings

--- limite dos municípios

 mancha da APRM da Bacia Billings

Fonte: elaboração própria com base em arquivo KMZ7.

6

Delimitada pela Lei Estadual no 13.579, de 13 de julho de 2009.

7

Arquivo disponível em <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDU
QFjAEahUKEwih69mUr4TJAhWIDJAKHSiYD5Y&url=http%3A%2F%2Fwww.webgisbillings.com.br%2Fkml%2Far
ea_de_protecao_e_recuperacao_de_manancial__billings.kmz&usg=AFQjCNEqru7q4qFUQ1kSAdzpu95mFTGBU
A&bvm=bv.106923889,d.Y2I>
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TABELA 2.4: Domicílios em favelas e loteamentos precários localizados em áreas com restrições
ambientais
Municípios

Domicílios em
favelas e loteamentos
precários

Domicílios
em APP

percentual

Santo André

30.399

16.844

55,41 %

1.535

5,05 %

São Bernardo do Campo

82.570

23.448

28,40 %

44.898

54,38 %

Diadema

38.156

22.724

59,56 %

3.561

9,33 %

Mauá

56.835

12.945

22,78 %

5.167

9,09 %

3.717

411

11,06 %

3.717

100,00 %

211.677

119.992

56,69 %

58.878

27,82 %

Ribeirão Pires
Total

Domicílios
em APRM

percentual

Fonte: Denaldi e Jodas (2012).

Outro dado relevante é o número de domicílios em situação de risco na região. Segundo
Moretti et al (2015), até 2013, pouco mais de 24 mil domicílios da Região do Grande ABC
encontravam-se em situação de risco associada a deslizamentos, solapamento de margens
de córrego e inundações, sendo que aproximadamente 40% estariam em locais com Risco
Alto ou Risco Muito Alto8, como indicado na Tabela 2.5.
TABELA 2.5: Número de domicílios de acordo com grau de risco nos municípios da Região do
Grande ABC
Município
(ano do mapeamento)

R1
(baixo)

R2
(médio)

R3
(alto)

Santo André (2013)

0

1.748

1.259

207

3.214

São Bernardo do Campo (2009)

0

1.280

1.393

237

2.910

1.383

609

941

139

3.072

676

6.330

3.105

510

10.621

Ribeirão Pires (2013)

25

1.714

861

33

2.633

Rio Grande da Serra (2013)

24

1.079

661

28

1.792

2.108

12.760

8.220

1.154

24.242

Diadema (2012)
Mauá (2011)

Total

R4
(muito alto)

Total

Fonte: Moretti et al (2015), dados elaborados com base nos Planos Municipais de Redução de Risco de cada um dos municípios.

8

A definição do Grau de Risco foi uma metodologia desenvolvida pelo IPT e Ministério das Cidades em 2007.
Grosso modo, as situações de Risco Alto (R3) são aquelas em que é possível a ocorrência de acidentes e as de
Risco Muito Alto (R4) são aquelas em que é muito provável a ocorrência de acidentes (IPT, 2007).
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Considerando ainda que a maioria das favelas e loteamentos precários do Grande ABC
atualmente possuem altas densidades populacional e construtiva e casas feitas em alvenaria
– o que dificulta muito sua remoção –, fica evidente a complexidade e emergência de
urbanizar os assentamentos precários da região.
Nesse sentido, cabe apontar que, tomando como referência as definições usadas por
Denaldi (BRASIL, 2010b, p.108), dos 211.677 domicílios em favelas e loteamentos precários
do

Grande

ABC,

14%

classificam-se

como

assentamentos

Não

Consolidáveis,

apresentando condições que impossibilitam sua recuperação urbanística e ambiental, o que
demanda total remoção das construções existentes.
A maioria (70%) enquadra-se na categoria de assentamentos Consolidáveis, onde é possível
manter uma parte ou todas as habitações existentes após urbanização da área. Os outros
16% classificam-se como Consolidados, ou seja, já contam com infraestrutura básica e
precisam de investimentos para sua regularização fundiária.
Quanto à urbanização de assentamentos precários, como mencionado no Capítulo 1, o
Grande ABC foi uma região pioneira na realização de urbanizações de favelas pelo Poder
Público Municipal. A primeira prefeitura a se organizar para esses fins foi a do município de
Diadema.
Em 1983, a Prefeitura Municipal de Diadema (PMD) se destaca por destinar recursos
majoritariamente para as áreas sociais, dando grande espaço para a questão urbana e
estabelecendo uma política abrangente de urbanização de favelas (DENALDI, 2003).
Entre 1983 e 1996 houve gestão continuada do Partido dos Trabalhadores (PT) no
município, o que permitiu que a política para urbanização de favelas fosse desenvolvida e
aprimorada no período. Foram centrados esforços para garantir a posse da terra à
população moradora dos assentamentos precários e para o reordenamento espacial e a
implantação de infraestrutura básica em assentamentos precários, buscando-se urbanizar o
maior número de núcleos possível, mesmo que de forma pontual ou parcial. Segundo
Denaldi (2003, p.86):
O método de urbanização caracterizava-se pela adoção de novo parcelamento
do solo, com a definição de lotes unifamiliares e a abertura de vias e vielas para
permitir a implantação de infraestrutura [...]. Após a marcação dos lotes, o Setor
de Urbanização de Favelas encaminhava à Sabesp a solicitação de ligação de
água e à Eletropaulo, o pedido para a execução da eletrificação.

A autora relata ainda que as primeiras urbanizações realizadas pela PMD eram planejadas
em campo, sem a pré-elaboração de projetos, e que o reordenamento espacial a partir da
definição de lotes (parcelamento do solo e transferência dos barracos existentes para tais
lotes) só era possível devido à baixa densidade construtiva e por que a maioria das casas
eram construídas em materiais provisórios, como madeira ou papelão (DENALDI, 2003).
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Além dessas ações, buscou-se garantir a posse da terra à população moradora dos
assentamentos precários com a promoção da regularização fundiária nesses espaços9 e
integração da política de urbanização de favelas com a política urbana municipal. Para tanto,
foram implementados instrumentos urbanísticos importantes, como a Concessão de Direito
Real de Uso (CDRU), possibilitada pela Lei Municipal no 819/85, e a criação de Áreas de
Especial Interesse Social (AEIS) no âmbito do Plano Diretor Municipal, instituído pela Lei
Municipal no 25/94 (DENALDI, 2003).
É importante ressaltar que a organização dos moradores em comissões ou associações era
pré-requisito para que a Prefeitura Municipal de Diadema promovesse as intervenções, que
eram realizadas com recursos municipais, por meio de Administração Direta e Mutirão10. Até
2000, 144 dos 200 núcleos existentes no município receberam investimentos para sua
urbanização, muitas vezes caracterizada pela soma de intervenções pontuais11, mas que
resultaram em grandes transformações do local, como diminuição drástica da violência e da
mortalidade infantil e o acesso a serviços urbanos (DENALDI, 2003).
A partir de 1989, as Prefeituras Municipais de Santo André e São Bernardo do Campo
também iniciaram sua organização institucional para urbanizar favelas.
Em São Bernardo do Campo, na primeira gestão do prefeito Maurício Soares, do PT, foi
estruturado o primeiro programa para urbanização de favelas, que contou com a
coordenação do arquiteto Luiz Fingermann, profissional que também coordenou o
Programa de Urbanização de Favelas em Diadema. A lógica das intervenções seguiu,
portanto, aquela descrita para o município de Diadema, de parcelamento do solo em lotes
mínimos de 44m2 e vielas de aproximadamente 4m de largura (Denaldi, 2003).
Em Santo André, as urbanizações de favelas também se iniciam com a ascensão ao Partido
dos Trabalhadores ao poder, personificada pelo prefeito Celso Daniel, que foi eleito para a
gestão de 1989/1992 e reeleito em 1997 e 2001.
No primeiro momento, que iniciou-se em 1989, além da reorganização do Setor da
Habitação no município, com a instituição da Secretaria Municipal de Habitação, da
Empresa Municipal de Habitação (EMHAP), do Fundo e Conselho Municipal de Habitação e
das Leis de AEIS e CDRU, foram lançados dois programas para urbanização de favelas em
Santo André: o Urbanização Integral e o Pré-Urb (DENALDI, 2003).

9

Segundo Denaldi (2003, p.98), embora 78 dos 200 assentamentos do município tenham sido outorgados com
a CDRU, até o final de 2000, apenas dois assentamentos (Maria Tereza e Jardim Inamar) tiveram as CDRU
registradas em cartório.
10

Algumas intervenções contaram com a contratação de empreiteiras para a execução de obras maiores.

11

Segundo Denaldi (2003, p. 88), a maioria dos núcleos que não tiveram sua urbanização concluída tratavam-se
de favelas que demandavam obras mais complexas e com custo mais elevado, como canalização de córregos,
contenção de encostas e a remoção de famílias.
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Segundo Denaldi (2003), a proposta do Programa Urbanização Integral era promover
intervenções completas nos assentamentos precários, integrando esses espaços ao
restante da cidade. Nesse tipo de intervenção era elaborado projeto básico antes da
execução das intervenções (tanto pela própria equipe da prefeitura, quanto por projetistas
contratadas) e as obras foram executadas por administração direta, empreitada
(contratação de construtora) e também por meio de Mutirão.
O programa Pré-Urb, buscou atender as situações emergenciais, implementando pequenas
intervenções e urbanizações parciais em alguns assentamentos. As obras executadas no
âmbito desse programa nem sempre contaram com a elaboração de projeto básico e na
maioria dos casos foram realizadas em regime de Mutirão (DENALDI, 2003).
De acordo com Denaldi (2003), nesse primeiro período 17 favelas foram urbanizadas no
município e outras 50 contaram com intervenções pontuais.
Embora a questão das urbanizações de favelas em Santo André tenha tido pouca
importância no período entre 1993 e 1996, em 1997 a temática torna-se central na agenda
do governo municipal com o lançamento do Programa Integrado de Inclusão Social (PIIS). A
proposta do PIIS era a integração entre diversos programas setoriais e sua implementação
em algumas favelas do município, na busca de diminuir a exclusão socioespacial da
população que morava nessas áreas (DENALDI, 2003).
Nesse sentido, o programa inovou a forma de intervenção estatal nas favelas, pois durante o
processo de urbanização a prefeitura também atuou nas dimensões econômicas e sociais
nesses territórios. Além das ações voltadas para a execução das obras de urbanização,
foram implementadas ações de Microcrédito, Incubação de Cooperativas, Capacitação de
Empreendedores Populares, Formação Profissional, Alfabetização de Adolescentes e
Adultos, Saúde da Família e ações específicas voltadas ao atendimento de crianças, entre
outras (DENALDI, 2003).
Cabe mencionar também que a metodologia de intervenção foi aprimorada para responder
aos novos desafios, entre eles o do alto adensamento e a dificuldade de remover casas
construídas em alvenaria, além da necessidade de elevar o patamar de qualidade das
urbanizações, prevendo a instalação de áreas verdes e equipamentos públicos (DENALDI,
2003).
Para implementação do PIIS, a Prefeitura Municipal de Santo André (PMSA) contou com
recursos federais e internacionais

12

e estabeleceu parcerias com universidades e

organizações não governamentais mas, embora tenha ganhado visibilidade nacional e

12

De acordo com Denaldi (2003), aproximadamente 60% dos recursos do PIIS eram do próprio município.
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internacional13, o programa teve um alcance limitado em termos de número de pessoas
atendidas, como aponta Denaldi (2003, p.155-158) no trecho a seguir:
Até junho de 2002, não se concluíra a urbanização de nenhuma das quatro
favelas objeto de intervenção no âmbito do UI-PIIS. [...] A previsão de conclusão
da primeira etapa estendeu-se para 2004 e, até julho de 2002, a segunda etapa
fora iniciada apenas em outros três núcleos, onde habitavam cerca de 1.300
famílias.

De acordo com a análise de Denaldi (2003), efetivamente, a grande maioria das favelas de
Santo André receberam intervenções pontuais, modalidade que foi aprimorada ao longo dos
três governos de Celso Daniel14, totalizando o atendimento de cerca de 87% das favelas do
município entre 1989 e 2002.
Assim, muitas favelas da Região do Grande ABC foram urbanizadas ou parcialmente
urbanizadas em períodos anteriores ao PAC15 . Segundo Moretti et al (2015), antes do
lançamento do PAC, 54% das favelas de Diadema foram urbanizadas, 39% foram
parcialmente urbanizadas e apenas 7% não contaram com nenhum investimento público
para sua urbanização. Em Santo André, considera-se que 32% dos assentamentos
precários foram urbanizados e, em São Bernardo do Campo, 48% dos assentamentos
tiveram urbanização total e 13% parcial.
A partir de 2007, com o lançamento do PAC, o cenário muda. O aumento do volume de
recursos federais para urbanização de favelas permitiu que um número muito maior de
favelas e loteamentos precários fossem urbanizados pelo Poder Público, como será
abordado na próxima seção.

13

Em 2000, o PIIS ganhou o “Prêmio Gestão Pública e Cidadania”, concedido pelas Fundações Getúlio Vargas e
Ford e foi destacado como uma das cinco melhores experiências de políticas públicas desenvolvidas no país.
Em 2001, foi incluído entre as 16 melhores práticas do mundo – a única brasileira – escolhidas para serem
relatadas na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Istambul + 5. Ainda em 2001, foi
selecionado entre as dez melhores práticas, com destaque especial para a urbanização da favela Sacadura
Cabral, e recebeu o Prêmio Caixa Econômica Federal de Melhores Práticas em Gestão Local desse ano. Em
2002, a experiência “Gênero e Cidadania”, realizada no âmbito do programa, foi eleita como uma das dez
melhores iniciativas do mundo, recebendo o Prêmio Internacional de Dubai de Melhores Práticas, do Centro das
Nações Unidas para Assentamentos Humanos, o Habitat. Em 2003, o programa foi indicado como uma das 20
melhores práticas na feira virtual de governança local da ONU. Ver Denaldi (2012).
14

A partir de 1997 as intervenções pontuais muitas vezes passam a ser orientadas por um Plano Global de
intervenção, configurando o que Denaldi (2003) chama de Urbanização Gradual. No entanto a autora relata que
também foram realizadas intervenções pontuais em núcleos classificados como Não Consolidáveis.

15

Na década de 1990 a Prefeitura Municipal de Mauá também chegou a implantar equipamentos públicos e
infraestrutura básica em alguns trechos de um grande assentamento da cidade, o Jardim Oratório, mas a
intenção de urbanizar os assentamentos do município só se deu após o lançamento do PAC. No que se refere a
Ribeirão Pires, não existem registros sobre a intervenção da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires nesses
espaços.
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2.2. Característica dos assentamentos com intervenções do PAC no Grande ABC
Como mencionado na introdução, no âmbito dessa pesquisa a análise das urbanizações de
assentamentos precários, realizadas com recursos do PAC no Grande ABC, foi baseada
nos dados do trabalho “Urbanização de assentamentos precários no âmbito do Programa
de Aceleração do Crescimento na Região do ABC”, realizado entre fevereiro de 2013 e abril
de 2015 sob a coordenação de Ricardo Moretti16.
Segundo essa fonte, até setembro de 2013, quatro dos cinco municípios que têm registro
de assentamentos precários na Região do Grande ABC contavam com recursos do PAC
para urbanização de favelas: Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo.
O número de domicílios que estão sendo atendidos pelo programa é expressivo,
representando 24% dos 211 mil domicílios em assentamentos precários na Região do
Grande ABC. A Figura 2.3 mostra a localização dos Aglomerados Subnormais da Região,
destacando em vermelho aqueles que contam com recursos do PAC para sua urbanização.
FIGURA 2.3: Aglomerados Subnormais com atendimento do PAC para urbanização no Grande ABC

--- limite dos municípios
 aglomerados subnormais
 aglomerados subnormais com recursos do PAC

Fonte: Moretti et al (2015).
16

Além de Ricardo Moretti, a equipe da pesquisa foi composta pelos docentes Rosana Denaldi, Fernando
Nogueira, Cláudia Paiva; pelos pós-graduandos Ana Akaishi, Juliana Petrarolli e Débora Zamboni; por vários
alunos bolsistas da graduação da Universidade Federal do ABC, e teve a colaboração de Milton Nakamura,
Fabricio Mirandola e dos técnicos e gestores da CDHU e Prefeituras Municipais de São Bernardo do Campo,
Mauá, Santo André e Diadema.
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Na Figura 2.3 é possível observar que 49 assentamentos precários contam com recursos do
PAC para urbanização17, nos quais residem cerca de 51 mil famílias: 15 mil residem em
Santo André, 16 mil em São Bernardo do Campo18, 10 mil em Diadema e 10 mil em Mauá.

Portanto, nota-se que, embora 25 assentamentos precários sejam atendidos pelo PAC em
Diadema e apenas 2 em Mauá, o número de famílias atendidas é praticamente equivalente,
indicando diferentes tipologias e porte dos assentamentos
assentamentos com intervenção em cada

município.
Dos assentamentos atendidos pelo PAC, 5 são loteamentos precários e 44 são favelas. No

caso das favelas, identificou-se 35 delas como Núcleos e 9 como Complexos19. O Gráfico
2.1 a seguir mostra o percentual de assentamentos por tipologia.
GRÁFICO 2.1: Tipologia dos assentamentos precários com intervenção do PAC na Região do ABC
10%
19%
Núcleos

71%

Complexos
Loteamentos

Fonte: Moretti et al (2015).

A Tabela 2.6 mostra o porte dos assentamentos com intervenções do PAC por município.
Da tabela, pode-se notar que existem dois grandes assentamentos atendidos pelo PAC na
região, um deles localiza-se no município de Mauá, caracterizando-se como um único
Núcleo de Favela – o Jardim Oratório –, e o outro em Santo André – o Complexo do Jardim
Santo André, que tem urbanização promovida pelo Governo do Estado de São Paulo20. No
entanto, a maioria (37%) dos assentamentos atendidos pelo PAC na região abrigam entre
100 e 500 famílias, concentrando-se majoritariamente em Diadema. Nesse município, quase

17

Foram contabilizados todos os assentamentos precários que contam com algum tipo de investimento dos
Programas e Ações do PAC para urbanização, mesmo aqueles que captaram recursos do PAC apenas para
complementação de outras urbanizações ou execução de obras em trechos dos assentamentos destacados.
18

Há um assentamento que está sendo urbanizado no município de São Bernardo do Campo, denominado Vila
Ferreira, que conta com recursos do PAC. Entretanto, estes recursos estão sendo utilizados apenas para
construção de unidades habitacionais. A urbanização está sendo financiada pela CDHU. Por este motivo, cabe
esclarecer que este não foi incorporado ao universo dos assentamentos estudados.
19

Considerou-se Complexo de Favelas um conjunto de favelas conurbadas, independente do porte dos
assentamentos.
20

Esses dois assentamentos (Jardim Oratório e Jardim Santo André) foram
foram Estudo de Caso do trabalho de
Moretti et al (2015).
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todos os assentamentos tem porte pequeno e quatro urbanizações estão sendo realizadas
em núcleos com menos de 20 famílias residentes.
TABELA 2.6: Porte dos assentamentos precários com intervenção do PAC na Região do ABC
Município

Porte dos assentamentos (no de famílias residentes)
0-100

101-500

501-1000

1001-5000

+ 5000

Santo André

-

3

3

2

1

São Bernardo do Campo

1

2

6

4

-

Diadema

6

13

3

3

-

Mauá

-

-

1

-

1

14 %

37 %

27 %

18 %

4%

Total (%)
Fonte: Moretti et al (2015).

Embora o porte dos assentamentos seja pequeno em Diadema, a área ocupada por eles
equivale a 3% da área do município, sendo esse o maior percentual relativo dentre os 4
municípios aqui tratados. O total de área ocupada pelos 49 assentamentos com intervenção
do PAC é de aproximadamente 5 milhões de m2, sendo o município de Santo André aquele
que possui maior território ocupado, como aponta a Tabela 2.7.
TABELA 2.7: Área dos assentamentos precários com intervenção do PAC na Região do ABC
Área territorial do
município (km2)

Área ocupada pelos
assentamentos
urbanizados pelo PAC (km2)

Santo André

175,781

2,042

1%

São Bernardo do Campo

409,478

1,248

0,3 %

Diadema

30,796

0,903

3%

Mauá

61,866

1,202

2%

Total

677,921

5,395

0,8 %

Município

% do território
municipal ocupado
pelos assentamentos

Fonte: Moretti et al (2015).

A densidade dos assentamentos varia bastante, sendo que o assentamento menos denso
(Loteamento Iguassú, em Diadema) apresenta densidade de 89 hab/ha e o mais denso
(Núcleo Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo) 1.127 hab/ha. Entretanto, de acordo
com a Tabela 2.8, 50% deles tem densidades entre 500 e 1.000 habitantes por hectare
(hab/ha) 21 . A lista de todos os assentamentos que contam com recursos do PAC e
21

O número de habitantes foi estimado a partir da multiplicação do número de famílias pelo fator 3,6, que é a
média de habitantes por família em assentamentos precários no Estado de São Paulo.
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informações sobre eles como o número de famílias residentes, área, densidade e tipologia
consta no Apêndice 2.1.
TABELA 2.8: Densidade dos assentamentos precários com intervenção do PAC na Região do ABC
Densidade média do assentamento
Município

até
300 hab/ha

entre 300 e
500 hab/ha

entre 500 e
1.000 hab/ha

acima de
1.000 hab/ha

Santo André

2

4

3

-

São Bernardo do Campo*

3

2

6

1

Diadema

2

7

15

1

Mauá

1

1

-

-

Total

8

14

24

2

* não se obteve a área de um dos assentamentos de SBC.
Fonte: Moretti et al (2015).

Em relação à propriedade da terra, 19 assentamentos se localizam em terrenos públicos, 11
em terrenos particulares e os outros 19 encontram-se em glebas onde parte do terreno é
público e parte é particular. O percentual de terrenos de acordo com sua situação fundiária
pode ser observado na Tabela 2.9.
Além disso, praticamente todos os assentamentos precários que contam com recursos do
PAC para urbanização são demarcados como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou
Áreas de Especial Interesse Social (AEIS), exceto dois deles: o Núcleo Gamboa e o Núcleo
Capuava Unida, ambos em Santo André. No entanto, tratam-se de assentamentos que
serão totalmente removidos e as famílias reassentadas em outros locais.
TABELA 2.9: Tipo de propriedade dos assentamentos precários com intervenção do PAC
São Bernardo
do Campo

Santo André

Diadema

Mauá

Total ABC

Pública

54 %

44 %

28 %

50 %

39 %

Particular

15 %

22 %

28 %

0%

22 %

Pública e Particular

31 %

33 %

44 %

50 %

39 %

Fonte: Moretti et al (2015).

No que se refere às características físicas e ambientais dos assentamentos, o trabalho de
Moretti et al (2015) levantou dados sobre o relevo, a incidência de gravames ambientais, a
presença de risco e de infraestrutura básica instalada antes das intervenções do PAC e
sobre o material predominante e número de pavimentos das casas.
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Identificou-se que 45% dos assentamentos estão localizados em terrenos com predomínio
de relevo acidentado e 17% com presença significativa de relevo acidentado, ou seja, a
grande maioria dos assentamentos demandava intervenções de estabilização geotécnica.
Em relação aos quatro municípios analisados, São Bernardo do Campo e Diadema são
aqueles que apresentam a maior proporção de assentamentos com intervenção do PAC em
terrenos de baixa declividade (cerca de um terço e um quarto, respectivamente), como
observa-se na Tabela 2.10.
TABELA 2.10: Categorias de declividade dos assentamentos precários com intervenção do PAC
na Região Grande do ABC
Município

i

ii

iii

iv

Santo André

33 %

22 %

11 %

33 %

São Bernardo do Campo

38 %

31 %

23 %

8%

Diadema

48 %

26 %

9%

17 %

Mauá

100 %

0%

0%

0%

Total

45 %

26 %

13 %

17 %

OBS: Categorias criadas por Moretti et al (2015), sendo: (i) predomínio de relevo acidentado com muitos setores com declividade maior
que 30%; (ii) relevo suave, com baixa declividade; (iii) predomínio de relevo suave, com alguns trechos mais acidentados; (iv) presença de
relevo suave e acidentado na mesma proporção.
Fonte: Moretti et al (2015).

Quanto aos Gravames Ambientais, constatou-se que 16 dos 49 assentamentos localizamse na APRM-B, cinco deles em São Bernardo do Campo e onze em Diadema. Além disso,
51% dos assentamentos (25) contam com a presença de Áreas de Preservação
Permanente (APP) de Curso D’Água e consta a existência de Nascentes em 29% dos
assentamentos. Essas informações estão sistematizadas na Tabela 2.11.
TABELA 2.11: Incidência de gravames ambientais em assentamentos precários com intervenção
do PAC na Região do Grande ABC
Total ABC

Santo
André

São
Bernardo
do Campo

Diadema

Mauá

APRM Billings

0

5

11

APP de curso d´água

3

10

Nascente

2

Outros
Não tem APA

nº assent.

% do total de
assent. precários

0

16

33 %

10

2

25

51 %

6

5

1

14

29 %

0

3

2

0

5

10 %

3

3

8

0

14

29 %

Legenda: APRM – Área de Proteção e Recuperação de Mananciais; APP – Áreas de Proteção Permanente; APA – Área de Proteção Ambiental.
OBS: Os números de assentamentos precários com incidência de gravames ambientais não podem ser somados, uma vez que um
mesmo assentamento pode apresentar mais de um gravame.
Fonte: Moretti et al (2015).
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Nota-se portanto, que a maioria dos assentamentos precários que conta com recursos do
PAC para sua urbanização na Região do Grande ABC situam-se em terrenos com
predomínio de relevo acidentado e cerca de 70% deles encontram-se em Área de
Preservação Ambiental, indicando a maior possibilidade de existência de situações de risco.
Sobre isso, foi estimado que 82% dos assentamentos apresentavam algum tipo de risco
antes das intervenções. O risco associado a deslizamento era o mais expressivo, presente
em 55% das favelas e loteamentos precários analisados. Todavia, o trabalho de Moretti et al
(2015) aponta que há incidência de mais de um tipo de processo geodinâmico gerador de
risco em muitos assentamentos, como risco proveniente de inundação, solapamento e
erosão de margem de córrego, como observa-se na Tabela 2.12.
TABELA 2.12: Situações de risco identificadas nos assentamentos precários do Grande ABC antes
das intervenções realizadas com recursos do PAC
Total ABC

Santo
André

São
Bernardo
do Campo

Diadema

Mauá

Inundação

2

9

7

Deslizamento

3

8

Solapamento

3

Outros
Não tem risco

nº assent.

% do total de
assent. precários

0

18

37 %

14

2

27

55 %

5

11

0

19

39 %

3

4

1

0

8

16 %

2

1

6

0

9

18 %

OBS: Os números de assentamentos precários com incidência de gravames ambientais não podem ser somados, uma vez que um
mesmo assentamento pode apresentar mais de um gravame.
Fonte: Moretti et al (2015).

No caso de São Bernardo do Campo, o percentual de assentamentos com situação de
risco por inundação antes da intervenção do PAC era de 9 asentamentos (quase 70% dos
assentamentos precários do município), superior inclusive ao número de assentamentos
expostos a risco por deslizamento (8). Em Santo André, o número de assentamentos com
situações de risco por deslizamento, solapamento e outros tipos de risco (entre eles UH
localizadas embaixo de linha de transmissão ou sobre lixões) é semelhante (3
assentamentos), e no caso de Mauá, constava apenas risco por deslizamento.
Sobre as características das casas, identificou-se que em apenas 16% dos assentamentos
o material predominante das casas é madeira ou outros materiais improvisados. O restante
dos assentamentos se dividem entre aqueles que possuem predomínio de edificações em
alvenaria (57%) e os mistos, em que um grupo de casas foram construídas em alvenaria e
outras são feitas em madeira ou outros materiais improvisados (27%). O Gráfico 2.2 mostra
essa proporção.
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GRÁFICO 2.2: Material predominante nas moradias dos assentamentos precários com
urbanizações do PAC na Região do Grande ABC

27%

57%

16%

Alvenaria
Madeira
Misto

Fonte: Moretti et al (2015).

Essa constatação também influi, em certa medida, no número de pavimentos das casas.
Apenas 38% dos assentamentos têm predomínio de casas térreas, o restante conta com
predomínio de edificações com dois ou mais pavimentos. Essa tipologia varia bastante de
acordo com o município, como mostra a Tabela 2.13. No caso de Mauá, os dois
assentamentos que contam com recursos do PAC para sua urbanização possuem a maioria
de suas edificações com mais de dois pavimentos, já em Santo André, mais da metade
(67%) dos assentamentos têm a maioria de suas edificações térreas.
TABELA 2.13: Percentual de assentamentos precários com urbanizações do PAC na Região do
Grande ABC conforme a verticalização de suas edificações
Maioria térrea

Maioria com 2
pavimentos

Mais que 10%
Mais que 30%
com 3 ou + pav. com 3 ou + pav.

Santo André

67 %

33 %

0%

0%

0%

São Bernardo do Campo

38 %

31 %

23 %

0%

8%

Diadema

29 %

33 %

8%

29 %

0%

Mauá

0%

100 %

0%

0%

0%

Total

38 %

35 %

10 %

15 %

2%

Outros

Fonte: Moretti et al (2015).

Além disso, é interessante mencionar que a maioria dos assentamentos na Região do
Grande ABC, que estão sendo urbanizados com recursos do PAC, já contavam com redes
de infraestrutura básica instalada em alguns trechos, como indicado na Tabela 2.14.
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TABELA 2.14: Infraestrutura existente nos assentamentos precários da Região antes da execução
das obras de urbanização com recursos do PAC
Santo André

São Bernardo
do Campo

Diadema

Mauá

Total

Inexistente

11 %

23 %

12 %

0

14 %

Parcial

89 %

77 %

44 %

100 %

63 %

0

0

44 %

0

22 %

Inexistente

11 %

8%

8%

0

8%

Parcial

89 %

54 %

48 %

100 %

59 %

0

38 %

44 %

0

33 %

Inexistente

11 %

8%

12 %

0

10 %

Parcial

89 %

46 %

40 %

100 %

53 %

0

46 %

48 %

0

37 %

Inexistente

11 %

8%

12 %

0

10 %

Parcial

89 %

77 %

44 %

100 %

63 %

0

15 %

44 %

0

27 %

Inexistente

11 %

31 %

16 %

0

18 %

Parcial

89 %

69 %

48 %

100 %

63 %

0

0

36 %

0

18 %

Rede de esgoto

Total
Abastecimento de água

Total
Rede de drenagem

Total
Rede elétrica

Total
Iluminação pública

Total
Fonte: Moretti et al (2015).

O fato da grande maioria dos assentamentos contemplados com recursos do PAC
contarem com rede de infraestrutura instalada, mesmo que parcial – 92% contam com rede
de água potável e 90% com rede elétrica instalada e drenagem de águas pluviais – reflete a
execução de intervenções pontuais nos períodos anteriores ao PAC22.
Essa situação já fora discutida na seção 2.1 e apontada por Denaldi (2003), que descreve
esse processo como Urbanização Gradual. Embora Moretti et al (2015) exponham que em
22

Moretti et al (2015) expõe que, segundo declaração de técnicos e gestores das urbanizações com recursos do
PAC no Grande ABC, 80% dos assentamentos analisados pela pesquisa receberam intervenções em períodos
anteriores ao PAC, concentrados em sua maioria no município de Diadema.
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alguns assentamentos, como no Complexo do Jardim Santo André, toda a infraestrutura
parcial existente tenha sido substituída quando o assentamento foi alvo de Urbanização
Integral (já após o lançamento do PAC), não se pode desconsiderar a relativa melhora na
situação de vida dos moradores no período entre a intervenção pontual e a Urbanização
Integral.
É importante lembrar ainda que, como mencionado no Capítulo 1, nem sempre o tempo de
elaboração de projeto e captação de recursos para Urbanização Integral dos núcleos é
compatível com a emergência de algumas soluções nos assentamentos precários, incluindo
situações de risco e alta insalubridade.
Por fim, os dados levantados por Moretti et al (2015) mostram a complexidade de intervir
nos assentamentos que são alvo do PAC no Grande ABC, que além de mostrarem-se
heterogêneos e com tipologias variadas, reúnem situações de risco a fragilidades
ambientais, presença de relevo com alto grau de inclinação, alta densidade construtiva e
existência de habitações consolidadas, entre outras complexidades.

2.3. Urbanizações de favelas com recursos do PAC no Grande ABC
Como exposto no Capítulo 1, as operações de repasse de recursos do PAC aos estados e
municípios se dão por meio de Termos de Compromisso (TC) firmados entre o Ministério
das Cidades e o Agente Promotor.
Na Região do Grande ABC, segundo Moretti et al (2015), até setembro de 2013 foram
firmados 36 Termos de Compromisso, para a urbanização dos 49 assentamentos descritos
na Seção 2.2. A diferença entre o número de TC e o número de assentamentos acontece
porque no âmbito de cada Termo de Compromisso é possível incluir a urbanização de mais
de um assentamento precário.
O melhor exemplo desse tipo de arranjo no Grande ABC é o município de Diadema, que
conta com 6 Termos de Compromisso para a urbanização de 25 assentamentos. Isso é
consequência da necessidade do Agente Promotor criar pacotes licitatórios mais atraentes
às construtoras, no caso de urbanização de assentamentos de pequeno porte. Como
exposto na Seção 2.2, o município de Diadema possui um grande número de
assentamentos de pequeno porte e, assim, optou pela inserção de vários assentamentos
em cada Termo de Compromisso, para que fosse possível contratar uma única construtora
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para a execução das obras de urbanização em diversos assentamentos e o seu pagamento
com recursos do PAC.
Outra situação frequente é a captação de recursos do PAC por meio de mais de um TC
para urbanização de um único assentamento, como é o caso do Núcleo Jardim Oratório,
em Mauá, que conta com três Termos de Compromisso do PAC para sua urbanização23. A
Tabela 2.15 indica o número de TC por município e Fase do PAC (PAC1/PAC2). A lista
detalhada de Termos de Compromisso do PAC, firmados no Grande ABC para urbanização
de assentamentos precários e sua respectiva relação com cada assentamento, pode ser
consultada no Apêndice 2.2.
TABELA 2.15: Número de Termos de Compromisso por município do Grande ABC e por Fase do
PAC
Município

PAC 1

PAC 2

8

4

10

4

Diadema

4

2

Mauá

3

1

Total

25

11

Santo André
São Bernardo do Campo

Fonte: Moretti et al (2015).

O total de recursos investido pelo PAC em urbanização de favelas do Grande ABC,
viabilizado por meio desses 36 Termos de Compromisso, era de R$1,3 bilhões 24 até
setembro de 2013. Mais da metade desse valor destina-se ao Município de São Bernardo
do Campo – aproximadamente R$ 685 milhões – seguido por Santo André, que conta com
o montante de R$ 385 milhões. Diadema e Mauá contam respectivamente com R$ 162 e
R$ 73 milhões de recursos do PAC para urbanização de assentamentos precários, como
observa-se na Tabela 2.16.

23

Para que seja possível esse tipo de arranjo, cada Termo de Compromisso volta-se para um determinado
objetivo. No caso do Jardim Oratório, um dos TC destina recursos para a construção de unidades habitacionais,
outro para a urbanização do Setor Sul do assentamento, e o terceiro TC tem como objetivo a urbanização do
Setor Norte do Jardim Oratório, além de complementação das obras de urbanização em alguns trechos do Setor
Sul.
24

Esse montante não inclui os recursos canalizados para produção habitacional do Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV), essencial para viabilizar soluções de realocação das urbanizações.
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TABELA 2.16: Investimento total do PAC para urbanização de assentamentos precários da Região
do Grande ABC
Investimento total do PAC
(milhões de R$)

N° de famílias
beneficiadas dos
assentamentos*

Total de recurso
por família (R$)

Santo André

384,93

14.901

25.833

São Bernardo do Campo

684,74

15.641

43.779

Diadema

161,65

10.020

16.133

Mauá

72,53

10.157

7.141

Total

1.303,86

50.719

25.708

Município

* o número apresentado refere-se ao total de famílias moradoras nos assentamentos com intervenções, não apenas as diretamente
beneficiadas pelos Termos de Compromisso.
OBS: não foram considerados os valores das unidades habitacionais construídas com recursos do PMCMV.
Fonte: Moretti et al (2015).

Desse montante, cerca de R$ 874 milhões (67% do total) corresponde a recursos do
governo federal e R$ 360 milhões (28%) são recursos municipais. No âmbito do PAC, o
Governo do Estado de São Paulo também aportou recursos nos municípios de Santo André
e São Bernardo do Campo, sendo Agente Promotor de operações somente no Complexo
do Jardim Santo André25. A Tabela 2.17 mostra a distribuição dos recursos por esfera de
governo.
TABELA 2.17: Distribuição dos recursos do PAC por esfera de governo (em milhões de R$)
Município
Santo André

Investimento
Municipal

Investimento
Estadual

Investimento
Federal

TOTAL

74,51

33,19

277,23

384,93

241,40

37,03

406,31

684,74

40,72

-

120,93

161,65

Mauá

3,32

-

69,21

72,53

Total

359,95

70,23

873,68

1.303,86

São Bernardo do Campo
Diadema

Fonte: Moretti et al (2015).

Os R$ 33 milhões investidos pelo Governo do Estado em Santo André tratam-se apenas da
contrapartida desembolsada no âmbito do PAC para urbanização do Complexo do Jardim
Santo André. Para além desse valor, o Governo do Estado, representado pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), está investindo cerca de R$ 600 milhões
para urbanização integral desse assentamento, em operações desvinculadas do PAC.
25
Como mencionado anteriormente, a urbanização do assentamento Vila Ferreira não foi objeto do trabalho de
Moretti et al (2015), portanto, também não foi contemplado nessa pesquisa.
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Já os R$ 37 milhões investidos pelo Governo do Estado em São Bernardo do Campo, são
fruto de uma negociação feita entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
(PMSBC) e a CDHU, onde os recursos estaduais entram como contrapartida de operações
que têm como Agente Promotor o Município.
Sobre a proporção de repasse e contrapartida26, como observa-se na Tabela 2.18, os
percentuais diferem muito entre os quatro municípios, variando de 5% no caso de Mauá, a
41%, em São Bernardo do Campo. Os percentuais de contrapartida em relação ao total de
investimento assemelham-se nos Municípios de Santo André e Diadema (28% e 25%,
respectivamente), no entanto, em valores absolutos, investe-se 2,5 vezes mais em Santo
André do que em Diadema.
TABELA 2.18: Percentual de repasse e contrapartida das operações do PAC para urbanização de
favelas da Região do Grande ABC, em relação ao total do investimento, por município
Município

Repasse / Financiamento

Contrapartida

Santo André

72 %

28 %

São Bernardo do Campo

59 %

41 %

Diadema

75 %

25 %

Mauá

95 %

5%

Total

67 %

33 %

Fonte: Moretti et al (2015).

Outros dados importantes a serem observados para discutir os problemas enfrentados
durante a contratação e a execução das obras de urbanização de favelas do Grande ABC,
com recursos do PAC, são as tipologias de intervenção que estão sendo realizadas.
Segundo Moretti et al (2015), todas as intervenções contratadas pelo PAC no Grande ABC
até setembro de 2013 resultam no atendimento de cerca de 51 mil domicílios. Desse total
está prevista a consolidação de 57% dos domicílios. Para a parcela das famílias removidas
(43%), prevê-se o remanejamento de 12.653 famílias (25%) e o reassentamento de 9.365
famílias27 (18%). Essas proporções podem ser observadas na Tabela 2.19.

26

Valores totais de contrapartida, somando o aporte de recursos das Prefeituras Municipais e pelo Governo do
Estado.
27

Segundo BRASIL (2010c, p.37), Remanejamento é a reconstrução das Unidades Habitacionais no mesmo
perímetro da favela ou loteamento precário que está sendo urbanizado, onde a população é mantida no local
após a substituição das moradias e tecido urbano. Reassentamento compreende a remoção para outro local,
fora do perímetro da área de intervenção. Trata-se da produção de novas moradias destinadas aos moradores
removidos de assentamentos precários consolidáveis ou não consolidáveis. Ambas as situações são tratadas
como Realocação.
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TABELA 2.19: Consolidação e realocação das unidades habitacionais nas urbanização de
assentamentos precários com recursos do PAC na Região do Grande ABC
Consolidação

Remanejamento

Reassentamento

Total de Unidades

Santo André

32 %

26 %

42 %

14.901

São Bernardo do Campo

56 %

28 %

16 %

15.641

Diadema

78 %

18 %

5%

10.020

Mauá

72 %

26 %

2%

10.157

Total

57 %

25 %

18 %

50.719

Fonte: Moretti et al (2015).

De uma maneira geral, o grau de consolidação, remanejamento e reassentamento tem uma
variação considerável entre os municípios. Santo André é aquele que apresenta menor
percentual de consolidação (32%), enquanto em Mauá a consolidação chega a 72% das
Unidades Habitacionais (UH). Cabe aqui lembrar que Mauá é também o município que
investe menor volume de recursos por família dentre os quatro municípios aqui tratados
(vide Tabela 2.16).
Quanto ao remanejamento, quase todos os municípios tiveram taxas que giraram em torno
de 27%, exceto Diadema. Santo André teve a maior taxa de reassentamento (42%), ao
passo que em Mauá essa foi a solução para apenas 2% das UH e para 5% das unidades
em Diadema.
Possivelmente, as baixas taxas de remoção em Diadema relacionem-se com o grande
adensamento populacional que marca esse município28 e a consequente dificuldade de
encontrar terrenos a preços acessíveis para realocação da população.
Ainda no que se refere à consolidação das moradias existentes, segundo Moretti et al
(2015), a maior parte das UH localizadas em Áreas de Preservação Ambiental serão
removidas.
A porcentagem de UH mantidas, tanto na faixa de 15 m, quanto de 30 m ao longo dos
cursos d’água existentes, aproxima-se do dobro da porcentagem de unidades construídas
nessas áreas. Além disso, apenas 2% dos assentamentos preveem a construção de UH em
APP de Nascentes e a permanência de 12% das UH nessas áreas, como mostra a Tabela
2.20.

28

Diadema é o segundo município mais denso do Brasil, apresentando densidade de 12.536,99 hab/km2 (IBGE,
2010).
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TABELA 2.20: Previsão de permanência e construção de novas unidades habitacionais em Áreas
de Preservação Ambiental nas urbanizações realizadas com recursos do PAC no Grande ABC
Município

Nascente

Curso d´água (15m)

Curso d´água (30m)

manteve UH construiu UH manteve UH construiu UH manteve UH construiu UH

Santo André

0%

0%

11 %

0%

33 %

22 %

São Bernardo do Campo

15 %

8%

23 %

15 %

38 %

31 %

Diadema

16 %

0%

28 %

16 %

28 %

16 %

Mauá

0%

0%

100 %

50 %

100 %

50 %

Total

12 %

2%

27 %

14 %

27 %

14 %

OBS: Os números de assentamentos precários que mantiveram ou construíram unidades habitacionais em APP não podem ser somados,
uma vez que um mesmo assentamento pode enquadrar-se em mais de uma das situações apresentadas.
Fonte: Moretti et al (2015).

Quanto ao tipo de intervenção proposta para cada assentamento29, constatou-se que 27%
das intervenções são do tipo Urbanização com remanejamento e 22% são do tipo
Urbanização com remanejamento e reassentamento. O Remanejamento total foi registrado
em apenas sete assentamentos (14%) e o Reassentamento total, em apenas quatro
assentamentos (8%).
Entre os quatro municípios, São Bernardo do Campo destaca-se pelas intervenções do tipo
Urbanização com remanejamento e reassentamento (38%) e Remanejamento total (31%).
Santo André adotou a Urbanização com Reassentamento como medida para quatro dos
seus nove assentamentos e Diadema é o único município que prevê Urbanização sem a
necessidade de remoção de moradias. Isso acontece em três assentamentos atendidos
pelo PAC nesse município.
Essas proporções podem ser melhor observadas no Gráfico 2.3 e na Tabela 2.21 a seguir:

29

No trabalho de Moretti et al (2015), as intervenções foram classificadas em 6 tipos, descritos logo adiante no
texto.
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GRÁFICO 2.3: Tipo de urbanização no âmbito do PAC na Região do Grande ABC
8%

6%
TIPO 1 - Urbanização sem remoção

14%

27%

TIPO 2 - Urbanização com Remanejamento
TIPO 3 - Urbanização com Remanejamento e Reassentamento
TIPO 4 - Urbanização com Reassentamento

22%

TIPO 5 - Remanejamento total

22%

TIPO 6 - Reassentamento total

Fonte: Moretti et al (2015).

TABELA 2.21: Tipo de urbanização no âmbito do PAC na Região do Grande ABC
Município /
Tipo de Intervenção
TIPO 1
Urbanização sem remoção
TIPO 2
Urbanização com Remanejamento
TIPO 3
Urbanização com Remanejamento
e Reassentamento
TIPO 4
Urbanização com Reassentamento
TIPO 5
Remanejamento total
TIPO 6
Reassentamento total

Santo André

São Bernardo
do Campo

Diadema

Mauá

Total

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

0

0%

0

0%

3

14 %

0

0%

3

6%

1

11 %

2

15 %

9

41 %

1

50 %

13

27 %

2

22 %

5

38 %

4

18 %

0

0%

11

22 %

4

44 %

1

8%

5

23 %

1

50 %

11

22 %

0

0%

4

31 %

3

14 %

0

0%

7

14 %

2

22 %

1

8%

1

5%

0

0%

4

8%

Fonte: Moretti et al (2015).

É interessante observar que o tipo de intervenção tem relação direta com os custos de
implantação das soluções. Na Tabela 2.22 é possível notar que as intervenções que
possuem maior custo por família são aquelas que preveem remoção total das unidades
existentes, mesmo desconsiderando os valores das UH construídas pelo Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV).
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TABELA 2.22: Investimento médio por família, município e tipo de intervenção (R$)
Município

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6

Santo André

-

39.339

22.315

46.877

-

45.670

São Bernardo do Campo

-

32.962

41.664

68.628

69.587

82.663

12.141

31.392

16.772

5.501

50.736

-

Mauá

-

15.020

-

48.249

-

-

Média

12.141

23.593

29.364

45.723

67.228

59.679

Diadema*

* foram excluídos dessa análise os casos em que o valor de investimento foi disponibilizado para um grupo de assentamentos e o tipo de
intervenção não é o mesmo para todos eles (9 assentamentos).
OBS: não inclui os valores das unidades habitacionais construídas com recursos do PMCMV.
Fonte: Moretti et al (2015).

Quanto à Tabela 2.22, vale lembrar que, na Região do Grande ABC, a remoção total só foi
realizada em assentamentos Não Consolidáveis e que são muitas as variáveis que devem
ser levadas em consideração para analisar o custo por família das intervenções.
A primeira questão a ser observada é que Moretti et al (2015) trabalharam os dados
segundo o número total de habitantes dos assentamentos, não apenas a parcela
beneficiada diretamente pelas intervenções. Portanto, existem casos, como a urbanização
do Núcleo Nova Conquista, em Diadema, onde habitam 2.300 famílias, mas a intervenção
proposta pelo PAC trata apenas da construção de novas unidades habitacionais na área
conhecida como “Setor Krones”, onde moravam originalmente cerca de 600 famílias. O
restante do assentamento foi urbanizado anteriormente com recursos provenientes de
outras fontes.
Outro caso semelhante a este é a intervenção no Núcleo Sacadura Cabral, em Santo André.
Essa favela foi urbanizada pelo PIIS30 na década de 2000 e os recursos do PAC estão sendo
utilizados apenas para complementar as obras em um pequeno setor do assentamento.
Além disso, obviamente influi no valor de urbanização por família o grau de urbanização do
assentamento, os critérios de remoção utilizados, as soluções geotécnicas a serem
implementadas e a densidade, entre outras questões já abordadas nesse capítulo.
O volume de recursos destinado a cada assentamento pelo PAC para urbanização pode ser
consultado no Apêndice 2.3. No entanto, é importante sublinhar que os recursos captados
no âmbito do PAC muitas vezes não são suficientes para concluir a intervenção, como é o
caso da urbanização do Jardim Oratório. Isso indica uma certa continuidade na lógica da
Urbanização Gradual, anteriormente discutida.
30

Esse programa foi abordado na Seção 2.1 dessa dissertação.

74

Quanto aos recursos destinados à construção de unidades habitacionais novas para
realocação da população removida, vale lembrar que, no âmbito do PAC2, o Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) entrou como solução para injeção de maior volume de
recursos federais para estes fins. Embora tenham sido relatadas dificuldades para execução
de unidades habitacionais no âmbito das urbanizações do PAC com recursos do PMCMV –
tema que será melhor abordado no Capítulo 3 – o volume de recursos do PMCMV não é
desprezível e deve ser considerado nas análises de custos de urbanização.
De acordo com as informações fornecidas pelos técnicos e gestores das prefeituras do
Grande ABC e da CDHU, até setembro de 2013 foram captados aproximadamente R$107
milhões do PMCMV para construção de 1.624 UH, destinadas a famílias removidas nas
urbanizações, como observa-se na Tabela 2.23.
TABELA 2.23: Conjuntos habitacionais contratados no âmbito do PMCMV para abrigar famílias
removidas nas urbanizações promovidas pelo PAC na Região do Grande ABC até setembro de
2013
Município

Conjunto
Habitacional
Guaratinguetá

Santo André

São Bernardo do Campo
Total

Londrina

Público alvo
Assentamento (PAC)

Total
de UH*

Jd. Irene

633

Nova Centreville

247

Jd. Irene

19

Investimento
(milhões de R$)
57,20

11,43

Pedro Américo e Homero Thon

201

Juquiá

Pedro Américo e Homero Thon

104

6,84

Inconfidência

Complexo Saracantan - Colina

420

31.92

1.624

107,39

* Total de unidades destinadas apenas às famílias removidas no âmbito das urbanizações do PAC. Alguns conjuntos abrigarão também
famílias oriundas de outras situações de carência habitacional. Caso estas fossem contabilizadas, o número total de unidades seria de
1.652.
Fonte: Moretti et al (2015).

Contudo, até aquele momento, essas unidades ainda não eram suficientes para atender
todas as famílias que precisariam ser removidas no âmbito das urbanizações. Já naquela
data, declarou-se que a construção de cerca de 2.400 outras novas moradias estava sendo
planejada para esses fins e ainda assim seria necessário captar mais recursos para construir
habitações para todas as famílias que seriam removidas. A Tabela 2.24 mostra esse
planejamento.
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TABELA 2.24: Estimativa de novas moradias a serem construídas para abrigar famílias removidas
das urbanizações com recursos do PAC no Grande ABC
Município
São Bernardo
do Campo

Nome do Conjunto

Assentamento (PAC)

N° de UH do
empreendimento *

Valor total do
empreendimento**
(milhões de R$)

Conjunto Braservice

Complexo Silvina Audi

484

46,46

S/I

Complexo Caviúna

260

24,96

S/I

Sítio Joaninha

100

9,60

Conjunto Hab. Jóquei

Núcleo Habitacional Jóquei

260

24,96

129

12,38

321

30,82

35

3,36

Conjunto Santa Elizabete Santa Elizabeth / Vila Operária
Diadema

Piratininga
MCMV Gazuza

Rua do Mar / Álvares Cabral /
Jd. Ruyce
Núcleo Habitacional Gazuza

Mauá

MCMV Krones

Núcleo Nova Conquista
(PAC Setor Krones)

Conjunto Kodama

Cerqueira Leite

312

29,95

Conjunto Oratório

Oratório

500

48,00

2.401

230,50

Total

* O número de UH não se refere necessariamente ao total de UH dos Conjuntos, mas ao total de UH destinadas às famílias removidas dos
assentamentos urbanizados com recursos do PAC.
** O valor foi estimado a partir da multiplicação do número de UH pelo teto do PMCMV + o aditivo do Programa Casa Paulista31 (R$ 96
mil).
Fonte: Moretti et al (2015).

Considerando essas estimativas, o valor total das urbanizações do PAC no Grande ABC em
setembro de 2013, contando com os recursos do PMCMV para realocação das famílias
removidas, seria de aproximadamente R$1,6 bilhão, como mostra a Tabela 2.25.
Outro dado que mostra a insuficiência dos recursos captados pelo Agente Promotor para a
urbanização completa dos assentamentos do Grande ABC é a presença de unidades
habitacionais em situação de risco após a finalização das intervenções previstas.
Embora as intervenções resultem em uma significativa diminuição do risco nos
assentamentos precários na região, segundo Moretti et al (2015), após a execução das
intervenções previstas, 23% das unidades ainda permanecerão em situação de risco, como
observa-se na Tabela 2.26.
31

Uma das modalidades do Programa Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, consiste no
estabelecimento de parceria com o Governo Federal, complementando os recursos de investimento e subsídios
necessários para a produção de moradias nos municípios paulistas. No caso do PMCMV, o Programa Casa
Paulista complementa os recursos por unidade em R$ 20 mil, estabelecendo o teto atual de R$ 96 mil por UH.
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TABELA 2.25: Recursos contratados e previstos para urbanização dos assentamentos precários
do Grande ABC no âmbito do PAC e do PMCMV (em milhões de R$)
PAC

PAC + PMCMV
contratado

PAC + PMCMV
contratado e previsto*

Santo André

384,93

460,40

460,40

São Bernardo do Campo

684,74

716,66

763,12

Diadema

161,65

161,65

267,73

Mauá

72,53

72,53

150,48

Total

1.303,86

1.411.25

1.641,75

Município

* O número de UH não se refere necessariamente ao total de UH dos Conjuntos, mas ao total de UH destinadas às famílias removidas dos
assentamentos urbanizados com recursos do PAC.
Fonte: Moretti et al (2015).

TABELA 2.26: Unidades habitacionais por tipologia de risco nos assentamentos precários do
Grande ABC urbanizados com recursos do PAC, antes e depois da intervenção
São Bernardo do
Campo

Santo André
Tipologia de Risco

Inundação

Antes da
interv.

Atual

Diadema

Mauá

Antes da
interv.

Atual

Antes da
interv.

Atual

Antes da
interv.

Atual

30

-

1.413

186

972

149

-

-

Deslizamento

1.900

481

983

426

611

192

1.218

304

Solapamento

1.300

-

334

66

78

21

-

-

Outros

1.185

420

121

67

-

24

-

-

Total de UH em risco

4.415

901

2.851

745

1.661

386

1.218

304

Fonte: Moretti et al (2015).

Comparando o número de UH em risco antes e depois de iniciadas as intervenções,
observa-se redução desse fator de quase 75% em São Bernardo do Campo, Mauá e
Diadema e quase 80% em Santo André. Quanto às UH que permanecerão em risco após a
intervenção, 60% delas estão em áreas sujeitas a deslizamento, 14% com possibilidade de
inundação, 4% de solapamento e 22% estão expostas a outros tipos de risco.
Por fim, considerando a característica dos assentamentos, das intervenções e o montante
de recursos aportado pelo PAC na Região do ABC para urbanização de favelas e
loteamentos precários, cabe analisar alguns dados sobre a execução do programa.
Tomado como base os dados do trabalho de Moretti et al (2015) e complementando-os
com as informações fornecidas pelo MCIDADES em setembro de 2015, foi possível
identificar o percentual de execução financeira de cada um dos 36 Termos de Compromisso
analisados nesse capítulo.
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Observou-se que, até setembro de 2015, 6 dos 36 TC (16%) tinham executado menos do
que 2% do total de recursos captados no âmbito de cada TC: dois deles em Diadema, dois
em São Bernardo do Campo, um em Mauá e um em Santo André (os TC foram assinados
entre 2010 e 2012).
Outros 10 TC (28%) tinham percentuais de execução que variavam entre 75% e 100% e
apenas dois foram concluídos até setembro de 2015. Um desses iniciou-se em outubro de
2011 e foi destinado à eliminação de riscos no Complexo do Jardim Santo André32, o outro
teve como objeto a urbanização do Complexo Saracantan-Colina, em São Bernardo do
Campo, e, embora tenha sido firmado em setembro de 2007, as obras só foram iniciadas
em 2012.
Quanto a isso, é curioso observar que em muitos casos o período entre a assinatura do TC
e o início das obras é bem longo, inclusive superando o tempo recomendado pelos Manuais
do PAC para execução dos Termos de Compromisso (2 anos). Esse foi o caso de 56% dos
TC do PAC no Grande ABC.
Apenas 31% dos TC iniciaram obras no período de até um ano depois da assinatura do
Termo de Compromisso e em 14% dos casos esse período ficou entre um e dois anos,
como observa-se na Tabela 2.27.
TABELA 2.27: Período entre a assinatura dos Termos de Compromisso do PAC e o início da
execução das obras de urbanização no Grande ABC
menos de 1 ano

entre 1 e 2 anos

mais de 2 anos

Total

Santo Andre

5

42 %

2

17 %

5

42 %

12

São Bernardo do Campo

5

36 %

2

14 %

7

50 %

14

Diadema

1

17 %

0

0%

5

83 %

6

Mauá

0

0%

1

25 %

3

75 %

4

Total

11

31 %

5

14 %

20

56 %

36

Fonte: Moretti et al (2015).

32

A intervenção realizada no Complexo do Jardim Santo André, já citada ao longo do texto, foi orientada por um
Plano de Ação Global, elaborado em 2009. A eliminação dos riscos com recursos da CDHU e do PAC (TC
citado aqui como um dos concluídos) foi a primeira etapa prevista por esse Plano de Ação. Esse TC enquadra-se
no subprograma “Eliminação de Risco”, que não foi abordado do Capítulo 1, já que não se destina
especificamente para a urbanização de favelas. No entanto, Moretti et al (2015) incluíram esse TC (e alguns
outros destinados à eliminação de risco e canalização de córregos) nas análises quando eram fundamentais para
viabilizar a execução das urbanizações nos assentamentos abordados.
O restante da intervenção do Complexo Jardim Santo André está sendo realizado majoritariamente com
recursos da CDHU, mas também conta com captação de recursos do PAC pelo subprograma PRO-MORADIA e
PPI-Intervenções em Favelas. Cabe mencionar que as primeiras intervenções na área trataram da construção de
conjuntos habitacionais destinados ao abrigo da população removida da própria área, no início dos anos 1990.
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No município de Diadema, o número de Termos de Compromisso que superaram o período
de 2 anos para início das obras é equivalente a 83% dos casos, podendo indicar maiores
dificuldades de dar início a obras inseridas em operações que contemplem mais de um
assentamento.
Sobre a taxa de execução, tomando como base a data de início das obras, declarada pelos
Técnicos e Gestores das urbanizações no Grande ABC, coletadas por Moretti et al (2015), e
o percentual de execução financeiro dos TC, fornecido pelo MCidades em setembro de
2015, dois dos três TC que tiveram obras iniciadas no ano de 2008 têm execução
equivalente a 25% do total captado (ambos em Santo André). Por outro lado, quase todos
os TC que tem mais do que 90% do valor de investimento executado tiveram obras
iniciadas em 2010 e 2011.
Os Gráficos 2.4 e 2.5 a seguir mostram o percentual de execução financeira segundo ano
de assinatura do TC e segundo ano de início das obras.
GRÁFICO 2.4: Taxa de execução dos Termos de Compromisso do PAC no Grande ABC segundo
ano de assinatura do TC
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Moretti et al (2015) e MCidades (2015).
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GRÁFICO 2.5: Taxa de execução dos Termos de Compromisso do PAC no Grande ABC segundo
ano em que as obras se iniciaram
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

não iniciadas

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Moretti et al (2015) e MCidades (2015).

É importante entender quais são os problemas que acarretam prazos longos para que as
obras sejam iniciadas, os Gráficos 2.4 e 2.5 mostram como essa etapa é longa em grande
parte dos casos, evidenciando a necessidade de discutir o tempo real de execução de
urbanizações, já que os manuais recomendam a conclusão dos Termos de Compromisso
em prazos que não se mostram suficientes nem mesmo para que as obras se iniciem.
No Gráfico 2.5 verifica-se que após o início das obras, algumas operações também tem
prazos longos para sua execução, mostrando que existem gargalos tanto no momento de
contratação das obras quanto de execução das mesmas.
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GRÁFICO 2.6: Percentual de execução financeira dos Termos de Compromisso do PAC no Grande
ABC por faixa de execução em relação ao total nacional
45%
40%
35%
30%
25%
Região do Grande ABC

20%

Brasil

15%
10%
5%
0%
não iniciada até 25% entre 25 e
75%

mais de
75%

concluída

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Moretti et al (2015) e MCidades (2015).

O Gráfico 2.6 mostra que, embora o Grande ABC tenha larga experiência em urbanizar
favelas, a execução do programa no Grande ABC é inferior à média nacional. No Capítulo 3
serão investigados, portanto, quais fatores podem estar acarretando esses longos prazos
de execução dos Termos de Compromisso do PAC na Região do Grande ABC.
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3
Neste capítulo serão apresentados os relatos de gestores e técnicos da CDHU e das
prefeituras de Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo, responsáveis pela
promoção de urbanizações de favelas do Grande ABC com recursos do PAC, a respeito
dos percalços enfrentados para viabilizar as urbanizações na região.
Esses relatos foram sistematizados a partir dos dados brutos da pesquisa de Moretti et al
(2015) e complementados com entrevistas realizadas com dois gestores municipais do
Grande ABC com larga experiência no assunto: o Secretário Adjunto de Obras de Mauá –
Milton Nakamura – e a Secretária de Habitação de São Bernardo do Campo – Tássia
Regino1. Embora a pesquisa de Moretti et al (2015) não tivesse o mesmo foco dessa
pesquisa de mestrado, foram coletados diversos relatos a respeito dos problemas
enfrentados durante o processo de urbanização de favelas do ABC no âmbito daquela
pesquisa. Assim, foram utilizadas duas fontes de informação da pesquisa referida: (i) a
gravação de oficinas2 realizadas com gestores e técnicos das prefeituras estudadas, da
CDHU e CAIXA; e (ii) as respostas ao questionário eletrônico3 da Figura 3.1.

1

As entrevistas mencionadas foram realizadas nos meses de setembro e outubro de 2015, respectivamente. A
autorização do uso dos relatos foi fornecida pelos gestores de forma oficial.
2

Foram realizadas quatro oficinas no âmbito da pesquisa de Moretti et al (2015). A primeira delas realizou-se em
20 de outubro de 2013, para apresentação dos resultados parciais da pesquisa, contando com a participação
de técnicos e gestores das prefeituras de Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo, da CDHU e da CAIXA.
Outras três oficinas foram realizadas para aprofundar as discussões a respeito dos estudos de caso da pesquisa
referida: uma com os técnicos e gestores da CHDU, em 15 de setembro de 2014; outra com os de Mauá, em
28 de agosto de 2014; e a terceira com os de São Bernardo do Campo, em 03 de novembro de 2014.
3

Este questionário foi aplicado entre maio e setembro de 2013, conjuntamente com o instrumental utilizado para
coletar os dados da primeira fase da pesquisa de Moretti et al (2015). Trata-se de um formulário eletrônico,
voltado especificamente para a avaliação dos programas de urbanização de favelas do PAC. Ele foi enviado para
técnicos das quatro prefeituras estudadas (Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo) e para a
CDHU. Para não interferir na relação entre técnicos e gestores, optou-se pelo preenchimento anônimo não
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É importante ressaltar que a maioria dos apontamentos referem-se a situações específicas
do processo de urbanização com recursos do PAC, portanto, para compreendê-los é
necessário conhecer algumas regras e procedimentos administrativos existentes para
contratação e execução das obras de urbanização de favelas no âmbito do PAC. Assim, o
Capítulo 3 foi organizado de maneira a expor essas regras e procedimentos, apontando os
problemas relatados em cada etapa da intervenção.
FIGURA 3.1: Questionário preenchido por técnicos e gestores da CDHU e das prefeituras de
Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo

Pesquisa: Urbanização de assentamentos precários no âmbito do Programa de
Aceleração do Crescimento na Região do ABC
Formulário Panorama

Avaliação do Programa PAC
A. Aspectos positivos e negativos do Programa PAC

B. Comentar principais dificuldades de operacionalização do Programa

C. O que pode ser melhorado para a implementação do programa pela adminis tração municipal?

D. A prefeitura propõe alguma mudança no programa? Qual?

Fonte: Moretti et al (2015)

A Primeira Seção trata da etapa de contratação das intervenções, que contempla todo o
processo de seleção das propostas a serem executadas, aprovação dos projetos pelo
Agente Promotor e contratação de empresas para a execução das obras.
A Segunda Seção volta-se para a etapa de execução das obras, que se inicia após a
contratação das empresas e acaba com o encerramento desses contratos.
A Terceira Seção ilumina os principais fatores que acarretam a lentidão na execução das
intervenções do PAC no Grande ABC, indicando caminhos para a superação desses
gargalos a partir das entrevistas realizadas com Milton Nakamura, Tássia Regino e com a
Diretora do Departamento de Urbanização de Assentamento Precários da Secretaria
Nacional de Habitação, Alessandra D’Ávila.

sendo, portanto, possível identificar qual unidade federativa ou técnico respondeu cada um dos questionários.
Foram obtidas 10 respostas.
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3.1. Problemas enfrentados durante a contratação das intervenções
De uma maneira geral, existem dois momentos chave no processo de contratação das
urbanizações de favelas com recursos do PAC: (i) a seleção de projetos de urbanização a
serem executados e a assinatura do termo de compromisso; e (ii) a permissão para início da
execução dos objetos licitados. Foram relatados problemas de diversas ordens para
alcançar cada um desses momentos, que serão descritos nessa seção. Teoricamente, o passoa-passo da fase de contratação funcionaria conforme representação do Fluxograma 3.1.
A seleção das propostas de urbanização já aparece como um momento crítico da
contratação.
Como mencionado no Capítulo 1, após a disponibilização dos recursos do PAC para
urbanização de favelas, o primeiro passo para viabilizar as urbanizações foi a seleção de
projetos a serem executados. A seleção foi feita de duas maneiras: (i) Pactuação Federativa;
e (ii) Chamada Pública.
No caso das Pactuações Federativas, a seleção foi feita durante as diversas reuniões
realizadas no início do programa, onde o Agente Operador apresentou diretamente aos
representantes do Ministério das Cidades as operações em andamento que precisavam de
mais recursos para sua conclusão e novos projetos que se encaixavam nos requisitos
estipulados (vide seção 1.2).
Para as seleções realizadas por meio de Chamadas Públicas, o Agente Promotor requisitou
o recurso por meio de Cartas-Consulta, que são formulários onde devem constar
informações básicas sobre os assentamentos e as intervenções. O modelo de CartaConsulta para os programas de urbanização de favelas com recursos do OGU pode ser
observado no Anexo A4.
No que se refere às intervenções em andamento, segundo a Secretária de Habitação de
São Bernardo do Campo, Tássia Regino, embora a aplicação de recursos do PAC tenha
sido fundamental para viabilizar a execução de algumas urbanizações já iniciadas, como a
do assentamento Parque São Bernardo, em São Bernardo do Campo, a proposta original
de intervenção desenhada em períodos anteriores era muito diferente do padrão de
urbanização proposto pelo PAC. Assim, foi difícil enquadrar essas operações em
andamento aos novos padrões, demandando grandes ajustes de projeto – que mais se
assemelharam ao desenvolvimento de novo projeto de urbanização – e conflitos com a
população, ao passo que alguns pactos feitos entre a prefeitura e os moradores do
assentamento foram quebrados.

4

O Pró-Moradia e os Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI) contam com modelos específicos de
Carta-Consulta, que se assemelham ao apresentado no Anexo A, mas são menos detalhados.
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FLUXOGRAMA 3.1: Esquema de contratação de urbanização de favelas com recursos do PAC

OBS:A sigla SPA significa Síntese do Projeto Aprovado. Trata-se de um documento que deve ser preenchido pelo Agente Operador e
enviado para o Ministério das Cidades como oficialização da aprovação do projeto de urbanização a ser executado.
Fonte: elaboração própria com base nos manuais do PAC.
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No entanto, relatou-se que o principal problema da fase de seleção decorreu da ausência
de projetos prontos e aprovados no momento de disponibilização dos recursos do PAC. A
existência de projeto, teoricamente, seria pré-requisito para a seleção das intervenções a
serem executadas com recursos do PAC, entretanto, a maioria das intervenções
selecionadas no Grande ABC, seja por Pactuação Federativa, seja por Chamada Pública,
não contava com projeto básico de urbanização completo, atualizado e aprovado.
Essa questão merece ser discutida com parcimônia, uma vez que foram apontadas
consequências positivas e negativas dessa postura do Governo Federal.
Os técnicos e gestores ouvidos declararam que foi importante assegurar recursos federais
para a execução de obras de urbanização, mesmo nos casos em que o projeto disponível
precisava de revisão e complementação, ou que não havia projeto elaborado. De certa
forma, a assinatura de um Termo de Compromisso para execução das obras de
urbanização de um assentamento é uma garantia de destinação de recursos federais para
esse fim.
No Capítulo 1 foi exposta a trajetória histórica até que as urbanizações de favelas entrassem
para a agenda federal, destacando-se o aumento dos investimentos nessa área nos últimos
anos e a importância disso para que um número maior de assentamentos fossem
urbanizados na escala nacional. Entretanto, a ausência de mecanismos que garantam a
disponibilização permanente de recursos federais para urbanizar favelas coloca em cheque
essa possibilidade ao fim de cada mandato presidencial.
Isso acontece porque hoje o Setor da Habitação é Competência Concorrente, o que
significa que a disponibilização de recursos federais para execução de obras de urbanização
de assentamentos precários vincula-se ao Plano de Governo e respectivo PPA de cada
governo.
Esse contexto, somado à falta de planejamento do setor habitacional dos estados e
municípios e à necessidade do Governo Federal em alcançar Metas de Contratação,
resultou na seleção de várias intervenções que contavam com projetos defasados,
incompletos, anteprojetos ou estimativas de custo elaboradas com base em outros projetos,
como aponta Wagner Lamonica, funcionário da Prefeitura Municipal de Diadema:
[...] muitas vezes o município faz o projeto para liberar o recurso e só vai pensar
no projeto de verdade depois que já conseguiu o recurso. (MORETTI et al, 2015).

Vale aqui ressaltar que o Grande ABC, por seu pioneirismo em urbanizar favelas,
provavelmente ilustra uma das situações menos críticas do país nesse sentido, já que
contava com uma certa organização institucional para intervir em favelas quando da
disponibilização de recursos do PAC. Porém, mesmo os municípios que contavam com
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maior desenvolvimento institucional, como Santo André e São Bernardo do Campo,
relataram situações semelhantes àquela exposta por Wagner Lamonica.
Em Mauá, nota-se que a seleção de intervenções que não contavam com projeto elaborado
para execução de obras de urbanização, induziu uma organização institucional mínima,
necessária para implementar o programa. Segundo o Secretário Adjunto de Obras de Mauá,
Milton Nakamura, a disponibilidade de recursos para execução das obras de urbanização
do Complexo do Chafick/Macuco, em Mauá, foi o que possibilitou que o projeto de
urbanização desse assentamento (que conta com mais de 7.000 famílias residentes) se
tornasse prioridade, dentre tantas outras atividades de responsabilidade da Secretaria de
Obras de Mauá.
Cabe acrescentar que esse assentamento conta com recursos do PAC desde 2010 para
elaboração do projeto de urbanização da área, mas que só começou a ser formulado após
assinatura do Termo de Compromisso para execução das obras de urbanização do
Chafick/Macuco, em 2013.
Por outro lado, outro importante assentamento de Mauá, conhecido como Jardim Oratório,
também foi alvo de investimentos do PAC, logo no início do programa, uma vez que contava
com projeto pré-elaborado com recursos do PAT-Prosanear.
A esse respeito, é importante mencionar as observações feitas por Tássia Regino, de que a
existência do Programa PAT-Prosanear, em períodos anteriores ao PAC, foi fundamental
para viabilizar a elaboração de projetos em prazos adequados e a execução de algumas
obras importantes de urbanização com recursos do PAC. Em entrevista com a gestora, ela
acrescenta ainda que a urbanização do Assentamento Alvarenga Peixoto, em São Bernardo
do Campo, que contou com projeto financiado pelo PAT-Prosanear, é um dos casos em
que a contratação e a execução da intervenção foi mais exitosa, justamente por conta do
tempo de amadurecimento e elaboração do projeto de urbanização. Entretanto, isso não
aconteceu no caso do Jd. Oratório5.
Segundo os gestores e técnicos do Grande ABC, a contratação de intervenções que não
contavam com projetos finalizados e aprovados no momento de requisição do recurso para
execução das obras teve como consequência negativa a necessidade do Agente Promotor
adequar a proposta de urbanização ao recurso requisitado, já que dificilmente a estimativa
de custo, feita antes do fechamento do projeto, correspondeu ao montante necessário para
executar a urbanização.
5

A urbanização do Jd. Oratório foi estudo de caso da pesquisa de Moretti et al (2015). Ao longo do texto esse
caso será citado algumas vezes, por ilustrar muitos dos problemas relatados pelos gestores e técnicos do
Grande ABC. No que se refere ao projeto elaborado pelo PAT-Prosanear, na ocasião da seleção desse
assentamento pelo PAC para execução das obras de urbanização, o projeto estava incompleto e grande parte
dele foi desconsiderado, devido ao montante total de recursos disponível para execução das obras. Portanto,
não é possível compará-lo diretamente com o caso da urbanização do Alvarenga, em São Bernardo do Campo.
A questão da adequação do projeto ao recurso disponível será tratada logo adiante no texto.
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Contam ainda que, mesmo nos casos em que havia projeto, quase sempre foi necessário
adequar o projeto ao montante de recurso disponível para execução das obras. Os fatores
apontados como limitantes de recursos foram: (i) volume de repasse de recurso federal de
alguns programas do PAC eram limitados por Unidade Federativa; (ii) municípios destinam
pouco ou nenhum recurso para urbanização de favelas; (iii) limites de repasse de recursos
federais por família atendida e por item de investimento no âmbito do PAC é baixo; (iv)
incompatibilidade das regras do PAC com a composição de recursos de outras fontes.
No que se refere aos limites de repasse de recursos federais por família e por item de
investimento, declarou-se que o PAC e o PMCMV não consideram diferentes contextos
regionais, uma vez que os limites estipulados são os mesmos para todo o território nacional.
Segundo os técnicos, os valores de alguns serviços são muito mais altos na Região do
Grande ABC do que em outras localidades do país, como descarga de material em botafora e terreno para construção de unidades habitacionais, como observa o engenheiro José
Luiz Ribeiro de Macedo, responsável pela gestão de diversas obras de urbanização no
município de São Bernardo do Campo, no trecho a seguir:
[...] num projeto como esse – urbanização com produção habitacional do MCMV
– os limites de repasse e enquadramento podem servir para grande parte do
território nacional, mas aqui no ABC isso não se encaixa... Porque aqui temos
manancial, risco... exige grande investimento em geotecnia, troca de solo, botafora com royalty. (MORETTI et al, 2015).

A Secretária de Habitação de São Bernardo do Campo acrescenta a isso a observação de
que alguns itens importantes não são hoje financiáveis com recursos do Governo Federal,
como desapropriação de imóveis e indenização por benfeitorias. Segundo ela, houve
avanços no desenho do programa, mas ainda existem problemas a serem superados nesse
domínio. Tássia Regino mencionou ainda que é difícil usar os recursos do PAC em
estratégias de contratação que não sejam aquelas determinadas pelo programa,
exemplificando essa questão no seguinte trecho:
Inicialmente optamos por fazer uma grande licitação para bota-fora, juntando
todos os contratos, para conseguir um preço menor, mas depois o município
desistiu de fazer esta licitação, pois não havia viabilidade, já que não seria
possível emitir uma nota por assentamento. Aí tivemos que incluir o bota-fora
separadamente, em cada urbanização. (MORETTI et al, 2015).

Essa questão também foi citada pelos técnicos da CDHU, ao explicarem que a composição
de recursos da CDHU com recursos do PAC para execução das obras de urbanização é
muito difícil, o que levou a CDHU a desistir de utilizar financiamento do PAC para uma
urbanização específica que foi selecionada pelo programa.
Foi mencionado também que o limitado volume de recursos federais repassados a cada
Unidade Federativa por programas do FNHIS, induziu a execução de intervenções pontuais

91

em mais de um assentamento, ou a concentração dos investimentos em uma única grande
intervenção. E mesmo nessa segunda situação, em alguns casos o volume de recursos não
foi suficiente para execução de intervenções completas ou em todo o território do
assentamento a ser urbanizado, como relatado no trecho a seguir, extraído da fala do
arquiteto Milton Nakamura:
Na seleção do FNHIS de 2009, eu me lembro que o limite era de 50 milhões por
município, aqui na Região Metropolitana. Teve município que optou por requisitar
recurso pra duas ou três áreas, que somando tudo dava 50 milhões. Mauá
resolveu apresentar apenas a proposta de urbanização do Oratório e era esse o
limite que tínhamos. Aí, a gente começa a entender por que o pessoal teve que
cortar aquele pedaço da Itaparica, porque era essa a conta de chegada...
(MORETTI et al, 2015)

Independente do fator limitante do recurso, para adequação dos projetos ao montante
disponível, frequentemente foram excluídos os setores mais complexos das intervenções ou
serviços específicos dos orçamentos. O comentário anterior também ilustra essa situação,
assim como o trecho a seguir, extraído de uma das falas do engenheiro José Luiz Ribeiro de
Macedo:
[...] tem uma questão política também, que o pessoal não escreve, não fala, mas
é o que acontece. Você vai captar o recurso, não dá no enquadramento, tem que
aumentar a contrapartida do Município. Se o Município não tem esse recurso,
acaba maquiando o projeto. As pessoas não dizem, não falam, mas a realidade é
essa... Diminui o movimento de terra, diminui a troca de solos e já nasce um
projeto cheio de problema. (MORETTI et al, 2015).

A questão do baixo investimento de recursos municipais em urbanização de favelas deve
ser analisada com cuidado, uma vez que a situação é muito distinta em cada município.
Alguns, como Mauá, praticamente contam apenas com recursos federais para execução
das intervenções. Já o município de São Bernardo do Campo, até setembro de 2013,
aportava (como contrapartida) praticamente o mesmo volume de recursos que o Governo
Federal nas urbanizações do PAC (Moretti et al, 2015). Mesmo sabendo que a arrecadação
da maioria dos municípios brasileiros é muito baixa, caberia discutir qual o peso dos
investimentos municipais em urbanização de favelas, em comparação a outros gastos da
receita orçamentária municipal, principalmente nos municípios onde a arrecadação é mais
alta. No entanto, essa questão não será aqui explorada.
É importante ressaltar que, para além das situações relatadas, nos casos em que são
selecionadas intervenções a serem executadas com recursos do PAC que não contam com
projeto finalizado e aprovado, soma-se o tempo de adequação, elaboração e aprovação
dos projetos ao prazo estipulado pelo Termo de Compromisso para contratação e execução
das obras. Assim, esse é um dos grandes motivos que resultam no longo período entre a
assinatura do Termo de Compromisso e o início da execução das obras.
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O Licenciamento Ambiental e a Aprovação dos projetos pela CAIXA também foram apontados
como passos críticos da fase de contratação. No que se refere ao licenciamento dos projetos,
foi mencionado que esse procedimento também costuma ser realizado após a assinatura do
Termo de Compromisso, acompanhando a lógica do que foi descrito até o momento.
Segundo o arquiteto Milton Nakamura, o Licenciamento Ambiental dos projetos de
urbanização é moroso e difícil de ser realizado apenas quando passa por órgãos ambientais
estaduais. O arquiteto explica que, no início do PAC, todo assentamento que fosse inserido
em Área de Proteção Ambiental tinha que submeter o projeto de urbanização à aprovação
de órgãos ambientais estaduais. Porém, a Lei Federal 11.977 possibilitou que os municípios,
que tivessem requisitos mínimos para efetuar o licenciamento ambiental, estariam aptos a
realizar essa atividade. Portanto, essa dificuldade restringiu-se aos assentamentos
localizados em Área de Proteção aos Mananciais6.
Todavia, o arquiteto conta que, mesmo o município de Mauá tendo competência para
licenciar ambientalmente seus projetos de urbanização de favelas, houve um caso em que a
CAIXA questionou o Licenciamento Ambiental Municipal de um projeto de urbanização,
requisitando o licenciamento estadual para sua aprovação. Após envio de diversos
esclarecimentos formais à CAIXA e apoio de outros gestores de municípios do Grande ABC,
a CAIXA aprovou o projeto. No entanto, um longo atraso foi acumulado até que a situação
se resolvesse.
A aprovação dos projetos de urbanização pela CAIXA é procedimento obrigatório para
todas as intervenções selecionadas pelo PAC e foi citada como uma das etapas mais
críticas e morosas da contratação das urbanizações.
Segundo o Agente Promotor, é grande o nível de arbitrariedade nas análises feitas por cada
técnico da CAIXA. Foi relatado que a falta de experiência ou distanciamento entre o técnico
da CAIXA e o objeto contratado pode resultar em grande dificuldade na aprovação dos
projetos, como relata Milton Nakamura:
Existem decisões que estão nas mãos dos técnicos e o nível de subjetividade é
muito alto. As vezes um topa e outro não topa. Tanto é que, o negócio do
licenciamento ambiental, tinha outro projeto correndo paralelo e a técnica foi
tocando, nunca questionou documento do município. No mesmo lugar, mesmo
setor, um técnico encrencando muito e outro nunca questionou. Tem uma dose
muito grande de arbitrariedade dos técnicos. Não existe nivelamento de
entendimento, por exemplo: o que é um projeto básico? Uns acham que uma
plantinha simples vale, outros pedem um projeto bem detalhado, mas não tem uma
definição de parâmetros de análise. Isso dá muito problema... (NAKAMURA, 2015)7

6

As dificuldades enfrentadas para licenciamento ambiental de projetos de urbanização em órgãos ambientais
estaduais não foram descritas no âmbito da pesquisa de Moretti et al (2015) e não foram exploradas com maior
profundidade nessa pesquisa. No entanto, a discussão sobre os conflitos entre a Agenda Urbana e a Agenda
Ambiental é de extrema relevância para o tema das urbanizações de favelas e diversos autores tratam do
assunto como Ferrara (2013), Poli (2010), Denaldi e Jodas (2013), Ramalho (2013), entre outros.
7

Depoimento dado pelo arquiteto em entrevista realizada no dia 25 de agosto de 2015.
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Relatou-se ainda que muitas vezes o Agente Operador exige complementações de projeto e
documentações incoerentes com o contexto das urbanizações de favelas, como expõe
Lígia Geleilete, arquiteta da Prefeitura Municipal de Santo André:
Nos projetos de Melhoria Habitacional, dependendo do técnico da CAIXA que
está analisando o projeto, é requisitado o projeto executivo de reforma de todas
as casas que serão requalificadas, e isso é inviável de fazer em assentamentos
muito grandes. Passaríamos muito tempo fazendo isso, gastaríamos uma fortuna
e, quando fosse licitar, a realidade já seria outra. (MORETTI et al, 2015).

Os técnicos da CDHU também apontaram problemas na aprovação de projetos pela CAIXA
que faziam parte de uma grande intervenção, mas que utilizava recursos do PAC apenas em
algumas etapas. A fala da arquiteta Ana Lúcia Rech, que gerencia obras de urbanização na
CDHU, trata dessa questão:
É muito importante que o técnico da CAIXA entenda a intervenção como um
todo. Não interessa se é só um núcleo, se são dois condomínios, que tem
aplicação dos recursos do PAC. Não dá pra expor apenas o projeto daquele
condomínio que vai receber recurso, precisa apresentar a realidade daquele
bairro que ele está sendo transformado. A pessoa tem que entender todo o
processo, se não acaba não aprovando. (MORETTI et al, 2015).

Enfim, claramente há uma gama de situações específicas de conflito entre o Agente
Operador e o Agente Promotor no momento de aprovação dos projetos de urbanização na
CAIXA, que também acabam resultando em um período longo de contratação das obras.
Segundo Tássia Regino, para além das consequências políticas, o período longo entre a
assinatura do Termo de Compromisso e o início da execução das obras é problemático, já
que, no momento de licitação das obras, o valor inicialmente contratado deixa de ser
suficiente para execução dos mesmos serviços, devido ao reajuste de cada serviço orçado.
Cabe aqui relembrar que, como mencionado no Capítulo 1, as obras de urbanização são
executadas pelo setor privado, uma vez que o Poder Público não possui estrutura
operacional para tanto, e que a contratação de empresas privadas para execução de obras
é regulamentada por uma série de Leis e Decretos Federais.
A principal delas é a Lei Federal 8.666 de 1993, conhecida como Lei de Licitações. De
acordo com essa lei 8 , as obras de urbanização costumam ser contratadas dentro da
Modalidade Concorrência – utilizada para contratações de maior vulto, aberta a quaisquer
interessados que preencham as condições estabelecidas pela Lei 8.666/1993 – e pelo Tipo
Menor Preço, o que significa que a construtora selecionada para execução das obras será

8

Artigo 23 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
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aquela que oferecer o menor preço, dentro das regras estabelecidas, não sendo possível
selecioná-la por outros requisitos.
Grosso modo, a apresentação do preço da intervenção pelas construtora é feita da seguinte
forma: o Agente Operador expõe o orçamento do projeto em questão no momento da
licitação, elaborado a partir de custos unitários de serviços estabelecidos pela Planilha
Sinapi9, e as empresas que participarem da licitação irão apresentar seus preços unitários,
mais baixos ou iguais aos do orçamento exposto pelo Poder Público.
Portanto, para que existam empresas interessadas em executar as obras licitadas, é
importante que o orçamento apresentado no momento da licitação esteja atualizado. Assim,
voltando à questão colocada por Tássia Regino, mesmo nos casos em que o recurso
federal foi captado a partir de orçamentos baseados em projetos completos e finalizados, o
longo período entre a assinatura do Termo de Compromisso e o início das obras requer
injeção de recursos de contrapartida do Agente Promotor para reajuste dos preços, antes
mesmo do início das obras.
Quanto ao processo de contratação das empresas para execução das obras, os Técnicos e
Gestores do Grande ABC apontaram dois problemas.
O primeiro deles relaciona-se com a incompatibilidade de alguns custos unitários, orçados
com base na planilha Sinapi, com o custo de mercado dos serviços. De acordo com os
relatos, a maioria dos custos unitários dos bancos orçamentários públicos não contemplam
situações em que o transporte de material e a execução dos serviços não contam com o
auxílio de maquinário. O arquiteto Milton Nakamura explica que esse problema poderia ser
resolvido com a reelaboração da composição de custos unitários de serviços pelos
orçamentistas, mas nem sempre estes possuem experiência para orçar esse tipo de obra,
utilizando a composição de custos convencional. Isso leva a que parte das obras deixe de
ser economicamente interessante para o mercado da construção civil, como apontado por
Tássia Regino, no trecho a seguir:
[...] a construtora apresentou um pleito que achamos justo, mas não temos o que
fazer a respeito. Eles alegaram que o custo de execução de obra morro acima e
morro abaixo é diferente, pois o custo de mão de obra nos locais em que o
caminhão não pára na porta é bem maior. Logicamente um cara que sobe 100
metros de escada, com material nas costas, cobra mais caro do que um que só
descarrega o caminhão. Mas não há previsão para isso nos orçamentos.
(MORETTI et al, 2015).

9

“O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) tem gestão compartilhada
entre Caixa e IBGE e divulga mensalmente custos e índices da construção civil. A Caixa é responsável pela base
técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de serviços e projetos referenciais) e pelo
processamento de dados, e o IBGE, pela pesquisa mensal de preço, metodologia e formação dos índices.”
Informação extraída do site da CAIXA, acessado em outubro de 2015, disponível em <http://www.caixa.gov.br
/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx>
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O segundo problema relatado é a ausência de empreiteiras especializadas em execução de
obras de urbanização de favelas. A grande maioria das empresas selecionadas nos
processos

licitatórios

são

especializadas

em

serviços

de

infraestrutura

urbana,

pavimentação ou execução de edificações, mas dificilmente possuem mais de uma dessas
expertises. O fato da seleção basear-se no Tipo Menor Preço intensifica esse problema.
Essas duas questões impõem a necessidade de criação de “pacotes de licitação” que
sejam interessantes para o mercado. Para tanto, relatou-se que em alguns momentos foi
necessário dividir a intervenção em diversos pacotes de licitação, voltados para diferentes
expertises do mercado; em outros casos incluiu-se os trechos mais complexos e menos
rentáveis a outros mais simples e lucrativos. Ainda assim, os técnicos e gestores do Grande
ABC disseram enfrentar situações de ausência de interessados nas licitações.

3.2. Problemas enfrentados durante a execução das intervenções
Antes de mais nada, é importante esclarecer que cada Termo de Compromisso do PAC,
firmado entre o Governo Federal e os municípios ou estados, tem arranjos específicos.
Como exposto no Capítulo 2, no Grande ABC existem Termos de Compromisso que
voltam-se para a execução de intervenções em um único assentamento e outros que
contemplam vários assentamentos. Independente disso, geralmente as Operações (cada
Termo de Compromisso) são organizadas em Etapas. Cada etapa pode conter a
urbanização de um Núcleo específico, ou a divisão da intervenção de um assentamento em
Setores ou Metas a serem atingidas.
Isso significa que normalmente várias empresas são contratadas para execução do objeto
de um único Termo de Compromisso. Em teoria, isso seria um mero detalhe burocrático,
mas na prática a gestão de diversos contratos, dentro de uma mesma intervenção, torna-se
uma atividade complexa. Muitos problemas decorrem desses arranjos, porém, nessa seção
trataremos das dificuldades enfrentadas no âmbito de cada contratação para execução de
obras de urbanização.
Assim sendo, aproximamos o olhar para o universo de cada contrato entre Agente Promotor
e Construtora para execução de obras de urbanização com recursos do PAC, sejam eles
voltados para um trecho do assentamento, para todo o assentamento ou para vários
assentamentos.
O Fluxograma 3.2 apresenta o passo-a-passo para gestão de cada contrato para execução
de obras e pagamento das construtoras com recursos do PAC:
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FLUXOGRAMA 3.2: Esquema de gestão de contratos para execução de obras de urbanização de
favelas e pagamento de construtoras com recursos do PAC

Fonte: elaboração própria com base nos manuais do PAC.
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Como mostrado no Fluxograma 3.2, depois que o Agente Operador dá permissão para
início da execução das obras e o Agente Promotor formaliza a contratação da construtora,
as obras podem ser iniciadas. Teoricamente, inicia-se então o processo descrito a seguir10.
A construtora contratada começa a executar as obras, com acompanhamento e fiscalização
do Agente Promotor. Após execução de itens de obra que alcancem o limite estabelecido
pela normativa (5% do total de repasse do contrato), a Construtora pode requisitar o
primeiro pagamento. Para tanto, deve encaminhar ao Agente Promotor o Boletim de
Medição (BM) – constando quantitativo executado no período –, a memória de cálculo e,
eventualmente, outros documentos que atestem a execução das obras, como relatório
descritivo e fotográfico.
Enquanto isso, logo que as obras se iniciam, o Agente Operador solicita ao Gestor a
liberação da primeira parcela do pagamento (no valor de 5% do repasse total atrelado ao
contrato em questão) e o Gestor transfere os recursos para a conta bancaria específica do
Termo de Compromisso, sob bloqueio.
O Agente Promotor verifica então o BM e os outros documentos encaminhados. Caso as
informações estejam em conformidade com o executado, o Agente Promotor preenche o
Relatório Resumo do Empreendimento (RRE) 11 e envia tudo ao Agente Operador,
juntamente com um Ofício de solicitação de movimentação de recursos.
Ao receber esses documentos, o Agente Operador realiza desbloqueio da parcela
correspondente na conta bancária do Termo de Compromisso, perante depósito de
contrapartida relativa aos itens executados (nos casos em que existe alocação de recursos
de contrapartida do Agente Promotor nos itens específicos executados). Depois disso, o
Agente Promotor pode pagar a Construtora perante apresentação de nota fiscal.
No prazo de até 10 dias depois do desbloqueio, o Agente Operador realiza visita técnica de
campo para aferir a correspondente medição dos serviços executados. Se for constatada
regularidade na execução das obras o ciclo se repete, periodicamente, até o término da
execução das obras contratadas.12
Caso seja constatada divergência entre os documentos de medição apresentados, as obras
executadas e o projeto aprovado, o Agente Operador realiza Glosa (**), que se trata de um
valor bloqueado a posteriori, automaticamente descontado da medição subsequente, até
que as pendências sejam regularizadas.

10

Essas informações foram extraídas do Manual dos Programas do PAC geridos pelo MCidades (BRASIL,
2014).
11

O RRE é um “relatório que consolida todos os Boletins de Medição, objeto da solicitação, e as informações
acumuladas, demonstrando a situação do Termo de Compromisso.” (BRASIL, 2014, p.34)
12

Explicar que existe a opção da Aferição por Parcelas
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Para realização de todo esse ciclo, foram relatados problemas de diversas ordens e
naturezas. Um dos mais citados refere-se ao reduzido quadro de técnicos capacitados para
acompanhar e fiscalizar as obras e gerir esses contratos dentro das prefeituras. Foram
apontadas como consequência disso: a baixa fiscalização das obras, o longo período para
solução de problemas que surgem durante as obras e para a execução das tarefas
necessárias para gestão dos contratos.
O comentário a seguir, extraído de uma das respostas ao questionário da Figura 3.1,
expressa essa opinião:
Devido ao boom gerado pelo programa, multiplicaram-se os projetos no
município, porém, o quadro de funcionários acaba não conseguindo cumprir, em
andamento normal, a gestão do contrato + fiscalização da obra + demanda
operacional. Isto acaba influenciando nos atrasos. [...] faltam arquitetos,
engenheiros,

administrativos,

assistentes

sociais,

etc.,

que

consigam

desempenhar essas tarefas. (MORETTI et al, 2015)

Outra questão apontada como problemática foi o recorrente bloqueio de pagamentos pelo
Agente Operador, as famosas Glosas. Segundo o Agente Promotor, é muito frequente que
o Agente Operador glose o pagamento de serviços cuja execução não corresponda
exatamente ao proposto pelo projeto aprovado, causando inúmeros conflitos entre o Agente
Promotor, o Agente Operador e as Construtoras. No trecho a seguir, José Luiz Ribeiro de
Macedo exemplifica essa situação:
Hoje estamos com um problema lá em São Bernardo, no Alvarenga. Temos um
contrato com uma empreiteira para executar a obra como um todo, nos quatro
núcleos do assentamento (Sítio Bom Jesus, Divinéia, Pantanal e Ipê). Existe
quantitativo de demolição nos quatro núcleos. Meu contrato com a empreiteira é
o total, certo? [...] Aí, apresentamos uma medição para CAIXA do Sítio Bom
Jesus, que tem remoção de entulho um pouco maior, mas no Ipê o volume foi
muito menor. A empreiteira executou a demolição, tem o quantitativo na planilha,
tudo direitinho, mas a CAIXA vai lá e Glosa! E a empreiteira não recebe? Tá
errado isso! (MORETTI et al, 2015)

É de se estranhar o relato de que as Glosas, que teoricamente deveriam acontecer
raramente no processo de desembolso de recursos, sejam tão frequentes. Cabe portanto
uma reflexão a respeito da real possibilidade de execução do projeto, exatamente como foi
aprovado, no contexto de obras executadas em terrenos pré-ocupados, como as aqui
tratadas.
Essa questão foi muito discutida nas oficinas realizadas pela pesquisa de Moretti et al
(2015). De acordo com os técnicos e gestores do Grande ABC, o fato das obras de
urbanização serem realizadas em terrenos que contêm outras construções, demanda
inúmeros ajustes do projeto, muita vezes realizados diretamente em campo, no momento

99

de realização das obras. Entretanto, esses ajustes, sejam eles grandes ou pequenos, não
costumam ser admitidos pelo Agente Operador.
O relato de José Luiz, acima, mostra que as Glosas são efetuadas mesmo nos casos em
que existe quantitativo disponível nos orçamentos contratados, indicando o rigor do Agente
Operador na liberação de recursos, observação também presente na fala de Tássia Regino:
Quando fomos executar a fundação das casas do Capelinha e Cocaia,
encontramos um solo diferente do esperado. [...] O projeto alternativo de
fundação era um pouco mais caro, mas precisava dos mesmos materiais. [...] O
que a gente queria era pagar a nova fundação com o recurso que foi requisitado
para antiga fundação e pagar o excedente com contrapartida. A CAIXA vira e fala:
‘embora leve concreto, aço, etc, é outra fundação, não podemos liberar o
pagamento’. Então, você chega na situação esdrúxula de pagar a alvenaria sem
ter pago a fundação. Tem muitos casos, posso dar mil exemplos sobre isso. Esse
é um problema bastante grave. (REGINO, 2015)13

A solução oficial para problemas como esses é a chamada Reprogramação Contratual.
Trata-se de um procedimento administrativo que deve ser realizado quando é necessário
modificar o projeto aprovado ou as quantidades de materiais e serviços previstos para
execução de obras com recursos do PAC.
A Reprogramação Contratual é a aprovação de alterações nos contratos firmados entre o
Agente Promotor e Empresas Privadas, pelo Agente Operador. Apesar de ter relação com o
Termo de Compromisso como um todo, relaciona-se diretamente com cada contrato para
execução das urbanizações.
As alterações dos contratos são procedimentos previstos na Lei Federal 8.666/1993.
Embora essa lei preveja quais são as situações em que é possível alterar contratos entre o
Poder Público e Empresas Privadas para execução de obras de construção civil, não há
normativa que regulamente como esses procedimentos devem acontecer, já que cada caso
possui suas especificidades.
Nesse sentido, cabe aos Órgãos Públicos de Controle identificar possíveis irregularidades
nos contratos. Seja durante o processo licitatório ou durante a execução dos contratos.
Visto que o recurso do PAC é operacionalizado pelos bancos (CAIXA e BNDES), as
alterações contratuais acabam sendo controladas também pelo Agente Operador, através
das Reprogramações.
Na prática, o Agente Promotor e a Construtora fazem os devidos ajustes nos projetos e
orçamentos, requisitando aos Órgãos Jurídicos Locais a alteração dos contratos.

13

Depoimento dado pela Gestora em entrevista realizada no dia 05 de outubro de 2015.
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Concomitantemente, submetem essas alterações de projeto, orçamentos e contratos à
aprovação do Agente Operador.
De acordo com os relatos dos técnicos e gestores do Grande ABC, a elaboração da
documentação de Reprogramação é de grande complexidade, principalmente nos casos
em que se busca adaptar o objeto contratado ao recurso federal disponível, ou ao limite
máximo de Aditamento Contratual.
Cabe aqui explicar que, segundo a Lei Federal 8.666/1993, o limite estabelecido para
Aditamento Contratual é de 25% do valor contratado inicialmente para obras novas e 50%
para obras de reforma14. No entanto, nenhuma das obras de urbanização do PAC no
Grande ABC foi enquadrada até hoje como reforma, embora se assemelhe muito mais a
esse tipo de obra. Essa questão é muito bem iluminada na fala de José Luiz Ribeiro de
Macedo:
A lei de licitações trata as urbanizações como uma obra nova, ou seja, só permite
aditamento de 25% do valor do contrato. As obras de urbanização, sendo
enquadradas como obras de reforma, poderiam contar com até 50% de
aditamento, ajudando a viabilizar a conclusão da intervenção dentro dos
Contratos. Hoje, isso deixa a obra muito engessada, considerando a
complexidade desse tipo de intervenção. Qualquer alteração de fundação,
necessidade de contenção que não estava prevista, geotecnia, remoção de terra
– que aqui na nossa região do ABC é caríssimo, porque não temos bota-fora no
ABC – encarece demais. A margem de 25% já é consumida de cara com um
problema dessa natureza. Uma proposta boa seria licitar como reforma (reforma
urbana, sei lá..), e contar com o aditamento de 50%. [...] Aqui em São Bernardo,
tem núcleos que já fizemos com aditamento de 14%, 15%, mas nos
assentamentos maiores isso é impossível. Para fazer o que foi contratado,
sempre precisa de mais de 25%. (MORETTI et al, 2015)

Assim, são recorrentes os casos em que é necessário fazer a adaptação do objeto
contratado ao limite de 25%, às vezes demandando a revisão de todo o projeto de
urbanização. Os técnicos relatam que frequentemente são excluídos dos contratos as
partes mais complexas das intervenções e menos lucrativas para as Construtoras, como
Áreas de Risco e Miolos de Quadra. A consequência disso é que muitas vezes os serviços
excluídos dos contratos passam a depender de negociações com outros Agentes para sua
execução, ou nova captação de recurso, como relata Tássia Regino no trecho a seguir,
explicando a situação de uma urbanização do PAC no município de São Bernardo do
Campo:

14

Art.65, §1o: O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (8.666/1993)
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Se fossemos fazer a obra como contratada originalmente, ia dar mais de 25% de
aditamento. Então, nós vamos excluir algumas coisas do contrato. Por exemplo:
no contrato original tinha um espaço de educação para o trabalho. Esse vai sair.
A área ainda será destinada a esse uso, mas a Prefeitura vai buscar formas de
viabilizar a execução desse espaço por outros meios. [...] As redes de água e
esgoto sanitário, já fizemos uma parte, o resto negociamos e a SABESP vai
assumir. Também fizemos adequações de paisagismo. Estamos suprimindo hoje
as áreas menores que não teriam grande impacto e a área da Petrobrás. [...] essa
faixa não ficará sem tratamento. Há mais do que uma negociação, há um termo
de responsabilidade assinado. O paisagismo eles vão fazer. Nós estamos
suprimindo do nosso contrato, mas do mesmo jeito que a SABESP assumiu as
redes, a Transpetro vai assumir as faixas. (MORETTI et al, 2015)

Todavia, o problema principal relatado quanto às Reprogramações Contratuais não foi a
complexidade dos procedimentos, mas o rigor da CAIXA para sua aprovação. De acordo
com os técnicos e gestores do Grande ABC, a análise que o Agente Operador faz da
documentação das Reprogramações assemelha-se a uma nova aprovação de projeto. Além
de serem morosas, é muito comum que sejam requisitadas complementações e indeferidas
algumas propostas.
A principal consequência disso é que, na maioria dos casos, é necessário paralisar as obras
até que as Reprogramações sejam aprovadas, já que o desembolso de recurso está
atrelado a essa aprovação. Existem casos no Grande ABC em que essa paralisação das
obras levou as Construtoras a rescindirem o contrato, sendo necessária convocação de
novo processo licitatório, atrasando ainda mais os cronogramas, prejudicando a qualidade
das obras já implementadas e causando desgastes políticos.
Na oficina realizada pela pesquisa de Moretti et al (2015) que contou com a presença de
representantes da CAIXA foi mencionado que os Órgãos de Controle têm um papel
importante no comportamento do Agente Operador, como relata Guilherme Macarrão
Souza:
Existem brigas entre o Tribunal de Contas e a CAIXA sobre as normas técnicas.
Eu acho que eles arbitram em cima do que pode e do que não pode fazer. O
Tribunal de Contas ‘quase quer legislar’. [...] O TCU, nos Acórdãos, procura
responsabilizar a CAIXA por irregularidades, questionando: ‘por que isso não foi
previsto no projeto básico? Poderia ser feito isso ou aquilo’, e começa a fazer
uma nova análise técnica de um projeto que já foi aprovado muitas vezes. [...]
quando os Acórdãos do TCU vêm para área técnica da CAIXA, eles pesam
muito... Não tem como argumentar, por isso, a gente tem que ser muito rigoroso
nas análises. (MORETTI et al, 2015)

Essa questão merece maior investigação, no entanto não será aqui explorada, ao passo que
envolve o mergulho em outro ambiente de pesquisa: o dos bancos que fazem a
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operacionalização do recurso do PAC – que no caso das Urbanizações de favela são a
CAIXA e o BNDES.
Considerando que as Reprogramações Contratuais aconteceram em todas as urbanizações
do PAC no Grande ABC, quase sempre mais de uma vez em cada contrato, os problemas
relatados tornam-se ainda mais preocupantes.
Como mencionado anteriormente, toda vez que são identificados erros no projeto ou no
orçamento, ou imprevistos nas obras, é necessário realizar esse procedimento, sendo
praticamente impossível evitar as Reprogramações Contratuais em obras de urbanização de
favelas.
Quanto aos erros de projeto e orçamento, foram citadas inúmeras situações que contribuem
para que os projetos e orçamentos de urbanização de favelas do Grande ABC tenham
grande margem de erro.
O primeiro deles foi o fato dos projetos, na maioria das vezes, serem elaborados com base
em diagnósticos e levantamentos imprecisos ou insuficientes.
Nas oficinas realizadas pela pesquisa de Moretti et al (2015), foram muito citados os
problemas que se relacionam com o desconhecimento do tipo de solo dos assentamentos.
De acordo com os técnicos, a densidade populacional e construtiva das áreas não permite
a realização de sondagem em alguns trechos do assentamento, o que leva as projetistas a
sugerirem muitas das soluções sem conhecer o solo desses locais. Segundo Tássia Regino,
precisamos avançar no desenvolvimento de técnicas para superar essa situação,
expressando essa opinião no trecho a seguir:
Quando você olha o terreno com os barracos, você tem uma visão, quando tira
as moradias, aparecem as surpresas... aí é que eu falo do aprimoramento da
técnica. Acho que já devia ter uma especificação do tipo: arranca dois barracos
do meio e faz um estudo mais aprofundado lá. Faz 20 anos que a gente sabe
disso e qual é o próximo passo? Seguimos fazendo a mesma coisa? (MORETTI et
al, 2015)

Foi citado também que frequentemente os levantamentos planialtimétricos não retratam
fidedignamente a área de intervenção e não possuem nível de detalhamento suficiente para
que o projeto seja elaborado com precisão, assim como os Diagnósticos de Risco. Além
disso, os técnicos e gestores apontaram que dificilmente as Concessionárias, responsáveis
pela implementação e gestão das redes de água, esgoto e drenagem, possuem cadastro
atualizado das redes de infraestrutura em áreas de assentamentos precários, como relata
Tássia Regino:
Outro problema é a desatualização dos cadastros das concessionárias no interior
de assentamentos precários. Como esses dados são essenciais para a
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elaboração do projeto, a gente manda o que as concessionárias nos fornecem
para as projetistas, só que na hora da intervenção, você descobre que o que está
na área é diferente do que a concessionária te informou. No caso do Silvina Audi,
por exemplo, foi preciso refazer partes importantíssimas do projeto, não por erro
das projetistas, mas por que ele baseou-se na localização errada da adutora. Os
cadastros das concessionárias dentro dos assentamentos precários são muito
defasados, distorcidos. Esse é um gargalo importante. (REGINO, 2015)15

Para além disso, foi citado também que geralmente a qualidade dos projetos é baixa. De
acordo com Renato Daud, Diretor da Superintendência de Favelas e Outros Assentamentos
Informais da CDHU (SFOAI), são poucas as projetistas que têm experiência em elaborar
projetos de urbanização de favelas, e os processos licitatórios, baseados no Tipo Menor
Preço, contribuem para seleção de projetistas despreparadas, como aponta no trecho a
seguir:
Os projetos às vezes estão abaixo de crítica. As projetistas estão acostumadas a
fazer os projetos clássicos e esse é um tipo de projeto muito diferente. É muito
difícil encontrar projetistas preparadas para isso nos processos licitatórios.
(MORETTI et al, 2015)

Outro problema apresentado nesse âmbito foi que frequentemente o cálculo das
quantidades de material necessário para execução do projeto é subestimado. Segundo os
técnicos das prefeituras de São Bernardo do Campo e Mauá, dificilmente os profissionais
responsáveis pela concepção do projeto têm expertise para elaborar os orçamentos,
subcontratando profissional para realizar essa tarefa. Estes, por sua vez, acabam
subestimando alguns serviços importantes como Volume de Corte e Aterro e Demolição.
Segundo Tássia Regino, mesmo nos casos em que existe qualidade de projeto, é muito
frequente as subestimação das quantidades de materiais e serviços necessários para
execução do projeto, como apontado no trecho adiante:
[...] aqui em São Bernardo a gente tem este debate, que projeto que tem
alteração não é projeto errado! Mas há alguns erros recorrentes. A gente contrata
bons projetistas, quem ganhou essa licitação é uma das melhores de projeto de
favela e os erros continuam. [...] Na 1a reprogramação, o único item que não se
relaciona com o tipo de solo – que não conhecíamos na época do projeto – é a
adequação dos volumes de demolição e remoção de entulho. [...] o volume
resultante das remoções foi subestimado em todos os nossos projetos, sem
exceção. Na hora que demole, o volume é muito maior do que o calculado [...]
volume de demolição e bota-fora teve que fazer recontagem. [...] estou insistindo
nisso, porque é um erro recorrente e a sensação que eu tenho é que existe uma
necessidade de discutir parâmetro. Precisa ter uma base de referência diferente
para orçar obra de urbanização de favela. (MORETTI et al, 2015)

15

Depoimento dado pela Gestora em entrevista realizada no dia 05 de outubro de 2015.

104

Como exposto, muitas vezes a necessidade de revisar os projeto durante a execução das
obras é decorrência de erros dos projetos e orçamentos originais. No entanto, mesmo em
cenários ideais de concepção de projeto, orçamento e gestão das obras, existem situações
que são de fato imprevisíveis no âmbito dos projetos de urbanização de favelas.
Portanto, da forma como o programa está desenhado hoje, não é possível evitar as
Reprogramações Contratuais, sendo esta parte integrante da fase de execução de obras de
urbanização de favelas com recursos do PAC.
De acordo com os gestores e técnicos do Grande ABC, esse procedimento precisa ser
repensado, como aponta Renato Daud no comentário a seguir:
Deixa eu voltar lá atrás, com o Programa Guarapiranga, que eu participei. Na
época, nós tínhamos recurso do Banco Mundial. Lá, nós adotamos o critério de
50% de aditamento para reforma, mas, além disso, adotamos algo que é
relativamente perigoso: repensar o processo considerando o imprevisto.
Eu acho, que a questão do imprevisto necessariamente tem que ser discutida
nesses projetos de urbanização. Nós vamos correr alguns riscos, obviamente,
que um deles é um diálogo com o Tribunal de Contas, que vai dizer: ‘meu chapa,
que história é essa de imprevisto?’, aí, você tem que dar a sua alma pra provar
que é uma pessoa honesta e que os imprevistos foram imprevistos mesmo.
Quem trabalha com urbanização sabe que, às vezes, você abre uma vala pra
colocar uma rede de esgoto e uma casa que está ao lado cai, porque houve
confluência do lençol. São de fato imprevistos! Então, precisamos fazer um
diálogo claro sobre essas questões, sobre o que é a natureza desse tipo de
intervenção, não é a mesma de outras obras. [...] Se eu faço uma obra no
banheiro da minha casa tem imprevistos, imagine numa obra como essa!
[...] A gente tem que incluir essa discussão, institucionalizar essa discussão, para
ampliar o entendimento do que é intervenção em favela. A rigor, nós estamos
iniciando esse tipo de intervenção, nós estamos com vários projetos aqui no
ABC, mas isso é uma gota d’água perto do oceano que a gente tem pela frente
pra resolver o problema das favelas no país. Precisamos mesmo aprimorar esses
instrumentos muito rapidamente. Se nós usamos lá atrás, o Banco Mundial
aprovou – o TCU contestou, mas nós justificamos e a resposta foi aceita – temos
que pensar nessa hipótese no contexto atual. Hoje o Tribunal está um pouco
mais rígido, aliás, bem mais... Hoje acontece de o Tribunal de Contas aprovar
algumas propostas e depois o Ministério Público não aprova. Por isso é uma
discussão perigosa, mas nós temos que fazer! Porque se não arriscarmos, não
vamos avançar (MORETTI et al, 2015)

Por fim, o último problema relatado, que se relaciona com a etapa de execução das obras
de urbanização de favelas com recursos do PAC, foi o despreparo do Setor da Construção
Civil para executar esse tipo de obra.
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Como mencionado na seção anterior, as construtoras que executam obras de urbanização
de favelas geralmente são especializadas em obras de pavimentação, implantação de redes
de infraestrutura básica em áreas formais, estruturas pesadas de contenção ou construção
de edifícios. Portanto, raramente associam mais de uma dessas expertises e não têm
preparo para execução de obras em vielas, áreas de difícil acesso e construídas
informalmente. Não trabalham com técnicas nem maquinário apropriado e os profissionais
não têm qualificação para trabalhar em contato direto com a população que mora nas áreas
de intervenção.
Possivelmente, esse é um dos motivos que contribui para a já mencionada falta de interesse
das construtoras em executar obras de urbanização, já que esse despreparo deve acarretar
lucros relativamente baixos para as construtoras.
Além disso, foi relatado que geralmente as construtoras começam a executar as obras
pelos trechos mais simples. Considerando a dinâmica relatada anteriormente, de
possibilidade de aditamento contratual no limite de 25% do total do recurso contratado, não
são raros os casos em que esses trechos deixam de ser urbanizados ou que tenham sua
urbanização “empurrada” para o futuro.
Um exemplo disso é a urbanização que está sendo realizada no Assentamento do Jardim
Oratório, em Mauá. Na Primeira Etapa de intervenção, os poucos trechos complexos,
incluídos originalmente nos contratos para execução das obras, foram retirados do escopo
do contrato para adequação aos limites de aditamento contratual. Após nova captação de
recursos federais para execução das obras de urbanização em outro setor do
assentamento, incluiu-se no escopo da nova contratação a urbanização nos trechos
remanescentes da Primeira Etapa. No entanto, novamente as obras foram iniciadas pelas
partes mais simples de serem executadas, o que já resultou na exclusão de algumas das
regiões remanescentes novamente.
Muitas delas tratam-se de áreas de risco, indicando a gravidade da questão. Tássia Regino
também trata desse assunto no trecho a seguir:
[...] para execução de obra em assentamento precário, onde existem pessoas
que moram no meio da obra, precisa de determinada experiência que tem
pouquíssimo no mercado. Temos um caso lá em São Bernardo, que foi assim: a
empresa começou a fazer a obra em um trecho, onde foi necessário cortar a
água de uma porção grande do assentamento, mas poderia ter feito a obra sem
cortar a água de ninguém, isso causou revolta nos moradores e deu um
problemão. Outro, mais grave, foi uma construtora que fez um corte no terreno e
colocou quatro casas em situação de risco, quando dava pra ter feito a obra de
outro jeito, sem oferecer risco pros moradores. [...] Isso tem a ver com o perfil das
empresas e a experiência específica delas para execução de obras de
urbanização de favela. Quando a empresa tem alguma experiência ajuda muito.
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[...] nesse sentido que eu falo, que a gente precisa avançar na construção de
parâmetros adequados de gerenciamento de obras de urbanização de favela,
porque senão, nós vamos permanecer com o cenário que é: a empresa, que é
um ente econômico, cujo objetivo é lucro, faz a parte boa e deixa a parte difícil
pra outro executar. O Parque São Bernardo (Habitar-BID) é um exemplo disso,
poderia ter avançado muito mais com o volume de recurso que foi investido lá, se
não tivesse esse problema. (REGINO, 2015)16

Foi citado, ainda, que existem muitos casos em que as construtoras rescindem os contratos
durante as obras, tanto por problemas já apontados, como lentidão e bloqueio frequente
dos pagamentos, quanto por mudanças no escopo das contratações, em que mudanças
de projeto diminuem a lucratividade da proposta inicialmente contratada.

3.3. Contribuição para contratação e execução de obras de urbanização de favelas
Nos relatos dos técnicos e gestores do Grande ABC a respeito dos problemas enfrentados
para contratação e execução de obras de urbanização de favelas com recursos do PAC na
região, foi possível identificar os principais fatores que estendem o tempo de implementação
das intervenções. Podemos destacar três questões centrais: (i) seleção de intervenções que
não possuíam projeto de urbanização completo, atualizado e aprovado para execução das
obras com recursos do PAC; (ii) dificuldades para aprovação de projetos e medições de
obras junto ao Agente Operador; (iii) imprevistos durante as obras.
Ao longo do Capítulo 3 foram expostos alguns dos motivos e das consequências de cada
uma dessas questões. Nessa seção buscaremos iluminar possíveis caminhos para
superação desse cenário com base nas opiniões de gestores públicos experientes na
temática das urbanizações de favelas. Para tanto, foram entrevistados três gestores. Dois
deles do contexto local, já muito citados nesse capítulo: Milton Nakamura 17 e Tássia

16

Depoimento dado pela Gestora em entrevista realizada no dia 05 de outubro de 2015.

17

O arquiteto Milton Nakamura é Secretário Adjunto de Obras do Município de Mauá desde 2013, mas fez parte
da equipe da Prefeitura Municipal de Diadema que implementou a política de urbanização de favelas durante
toda a década de 1990 e início dos anos 2000. No fim dos anos 2000, teve importante papel na reestruturação
da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente de São Bernardo do Campo para urbanização de favelas, sendo
consultor e Coordenador de Projetos de Urbanização e Regularização Fundiária de Assentamentos Precários do
município entre 2009 e 2012.
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Regino 18 . A terceira entrevistada foi a Diretora do Departamento de Urbanização e
Assentamentos Precários do Ministério das Cidades, Alessandra D’Ávila19.

3.3.1. Seleção de intervenções sem projeto completo, atualizado e aprovado
Como exposto na Seção 3.1, existem alguns motivos que levaram o Ministério das Cidades
a selecionar intervenções que não possuíam projeto para execução de obras de
urbanização com recursos do PAC. O principal deles relaciona-se com a ausência de
mecanismos que permitam a destinação permanente de recursos federais para urbanização
de favelas.
Segundo Milton Nakamura, a destinação de recursos é determinante para a estruturação
institucional mais sólida do setor da habitação na escala local. Algumas prefeituras do
Grande ABC, como Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo, contaram com
grande investimento político para que essa temática fosse priorizada nesses territórios antes
do PAC, mas só houve um salto no número de projetos elaborados, intervenções
realizadas, e na própria organização institucional do setor, após a destinação de recursos
federais volumosos para esse fim. Mesmo assim, sabe-se dos riscos de desmonte dessas
estruturas, caso cesse o repasse de recurso federal para urbanizar favelas.
No caso do município de Mauá, apenas a destinação de recursos do PAC, para execução
de obras de urbanização de um grande assentamento, possibilitou a estruturação
institucional mínima para elaboração de projetos desse tipo.
A opinião de Milton Nakamura é que a retomada da proposta de uma Política Nacional de
Habitação mais descentralizada, com mecanismos de repasse fundo-a-fundo 20 , seria
essencial para superar essa condição. O arquiteto lembra que essa era uma pauta forte dos
movimentos de moradia e das prefeituras mais progressistas desde a década de 1980. No
entanto, embora exponha a importância de marcos institucionais como a instituição do
Estatuto da Cidade e a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
(SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), não considera que
18

Tássia Regino é Assistente Social e Secretária de Habitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo do
Campo desde 2009, mas atua na área de habitação e urbanização de favelas desde a década de 1990.
Trabalhou no Setor Público como técnica de campo, gestora e assessora nas Prefeituras de Santos, Governo do
Distrito Federal e São Bernardo do Campo. Também trabalhou como consultora do BID na formulação e
implementação de programas e projetos voltados para as urbanizações de favelas, abrangendo o planejamento,
a contratação de financiamentos e a execução de planos e projetos da instituição financeira.

19

A arquiteta Alessandra D’Ávila Vieira é técnica do Departamento de Urbanização de Favelas do Ministério das
Cidades desde 2007, tendo acompanhado toda a gestão das urbanizações com recursos do PAC desde o
lançamento do programa e, em 2015, assumiu o cargo de Diretora do mesmo departamento. Antes disso,
trabalhou na Prefeitura do Município de São Paulo, já na área de habitação.
20

Falar o que é a ideia do repasse fundo-a-fundo.
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a experiência tenha sido efetivamente colocada em prática, já que o volume de recursos
aportado no FNHIS foi muito baixo e a Política Nacional de Habitação, desenhada pelo
Plano Nacional de Habitação de Interesse Social (PlanHab) foi, de certa forma,
desconsiderada com o lançamento do PAC e do PMCMV.
Tanto Tássia Regino quanto Alessandra D’Ávila discordam que o repasse fundo-a-fundo
seria uma solução para esses problemas.
Na opinião de Tássia Regino o repasse fundo-a-fundo simplificaria a gestão das
urbanizações, ao passo que sua operacionalização seria feita pelo Agente Promotor,
eliminando conflitos hoje existentes entre os Estados/Municípios e a CAIXA. Entretanto,
mostra preocupação quanto à necessidade de fazer o controle e gestão dos recursos na
escala local e questiona como isso poderia ser feito.
Ela lembra que, no caso de programas para urbanização de favelas financiados com
recursos do BID, a gestão e o controle do uso dos recursos eram feitos diretamente pelo
Agente Promotor. Além do contrato firmado entre o BID e as prefeituras para execução das
obras de urbanização com recursos do Banco, era obrigatório que fosse firmado contrato
de Desenvolvimento Institucional, que na prática tratava-se de uma contratação para gestão
e controle dos recursos. No âmbito desses contratos, era exigida a criação de uma
comissão gestora dos recursos e das obras de urbanização e o estabelecimento de um
conjunto de medidas para atingir esses objetivos. Todavia, Tássia observa que apenas os
municípios com maior capacidade institucional conseguiram trabalhar dessa maneira e
menciona que acha interessante a solução dada pelo Sistema Universal de Saúde (SUS) a
essa questão. Segundo ela, o SUS prevê repasse direto de recursos apenas para os
municípios que possuem alguns pré-requisitos mínimos de capacidade institucional, os
outros submetem-se à gestão e controle centralizado dos recursos.
Independentemente de apontar algumas possibilidades de colocar em prática a proposta
sugerida por Milton Nakamura, Tássia Regino não acredita que esse seria o caminho para
que os estados e municípios se organizassem melhor para intervir nas favelas.
Na opinião de Alessandra D’Ávila, essa proposta seria um retrocesso. A gestora também
alerta para a falta de capacidade institucional da maioria dos municípios brasileiros e explica
que a questão do desvio de dinheiro público é muito sério no Brasil. Para exemplificar,
Alessandra D’Ávila ilustra a situação de outros setores que trabalham com desenhos de
política semelhantes ao repasse fundo-a-fundo:
Infelizmente, a gente vê que obras com repasse fundo-a-fundo – tipo da
Integração, ou Convênio Direto – são de uma efetividade duvidável. [...] Quase
todo mundo que trabalha com convênio – e olha que nem é repasse de dinheiro
direto na conta, tem um órgão que minimamente controla – sai pelo Brasil
procurando obra: ‘Cadê a obra que já foi paga? Cadê?’ [...] No repasse por
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contrato, a gente lida com paralisação de obra, mas essa coisa do ‘ops, cadê o
dinheiro que estava aqui?’, não acontece. Ou seja, a gente tem um problema
estrutural nos nossos municípios. (D’ÁVILA, 2015)21

Entretanto, Alessandra D’Ávila concorda que a disponibilização de recursos induz a
organização institucional, explicando que o PAC trabalha justamente com essa lógica, em
que os Tomadores precisam ter estrutura mínima para receber os recursos do programa.
A arquiteta também lembra que programas como o HBB exigiam investimento em
Desenvolvimento Institucional para que os financiamentos pudessem ser acessados e acha
que a ausência dessa proposta é um ponto negativo do PAC. Segundo ela, dentro do
Ministério das Cidades há consenso a respeito do papel do Governo Federal no
Desenvolvimento Institucional e Assessoria Técnica aos municípios brasileiros, entretanto,
existem divergências de opinião quanto à forma de realizar isso.
Uma parte dos gestores entende que é necessário financiar a contratação de
Gerenciadoras, uma vez que os municípios não têm conseguido desenvolver, contratar ou
acompanhar a elaboração de projetos de urbanização de favelas e fiscalizar as obras.
Outros defendem a promoção direta de Desenvolvimento Institucional, mas conta que essa
segunda proposta é mal vista por outros atores do Governo Federal, já que,
constitucionalmente, a Gestão Urbana é competência municipal.
Na opinião pessoal de Alessandra D’Ávila, o investimento em desenvolvimento institucional
vai além da possibilidade de executar as urbanizações com recursos do PAC. Para ela, é
preciso encarar que, enquanto a Gestão Urbana dos municípios for deficiente, as favelas
continuarão a crescer, independente do volume de recurso investido para mitigar o passivo.
Ainda discutindo a questão da ausência de mecanismos que permitam a destinação
permanente de recursos federais para urbanização de favelas, Alessandra D’Ávila expõe sua
opinião a respeito do SNHIS. A gestora acha que a lei é deficiente ao não definir
competências específicas para cada Ente Federativo, além de não prever mecanismos que
garantam recursos federais para o FNHIS, como explica no trecho a seguir:
Em outros sistemas define-se claramente qual é o papel de cada Ente Federativo.
O SNHIS não divide essas competências: todo mundo faz tudo, financia tudo,
tem responsabilidade sobre tudo. [...] o FNHIS não passa de um fundo contábil,
uma ação orçamentária. Ele não tem receita desvinculada e não define o fundo-afundo. [...] não há nada na lei que assegure a injeção de recurso no FNHIS, se o
governo resolve não colocar recurso no fundo, acabou. (D’ÁVILA, 2015)22

21

Trecho do depoimento dado pela gestora em entrevista realizada no dia 01 de outubro de 2015.

22

Trecho do depoimento dado pela gestora em entrevista realizada no dia 01 de outubro de 2015.

110

As observações de Alessandra D’Ávila apontam para a necessidade de revisão do aparato
normativo que regulamenta o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, sendo
esse um dos caminhos possíveis para garantir recursos para urbanização de favelas.
Todavia, suas observações e as de Tássia Regino também mostram que a disponibilização
permanente de recursos não parece ser suficiente para garantir que estados e municípios
brasileiros se organizem para essa tarefa. A organização institucional a partir da
disponibilização de recursos parece acontecer apenas em contextos onde já existe uma
certa capacidade institucional, como nos municípios do Grande ABC aqui tratados.
Ainda no que se refere à elaboração de projetos de urbanização de favelas e captação de
recursos para execução das obras, Milton Nakamura chama a atenção para o prazo de
validade de projetos dessa natureza. Segundo o arquiteto, o fato da transformação de áreas
informais ser muito dinâmica, requer que o projeto básico seja elaborado quando há
planejamento de execução das obras logo após o fechamento do projeto. Isso reforça a
dependência de recursos permanentes para que os estados e municípios elaborem esses
projetos.
Nesse sentido, Milton Nakamura sublinha a importância dos Planos Locais de Habitação
apontarem prioridades quanto aos assentamentos a serem urbanizados, mas acha que é
preciso criar estratégias que considerem o tempo real de elaboração e aprovação de
projetos, captação de recursos e execução das obras de urbanização de favelas. O
arquiteto sugere, considerando o desenho atual de repasse de recursos federais por
contratos, a possibilidade de captação de recursos a partir de Planos de Ação em cada
assentamento, não de projetos básicos.
Milton Nakamura lembra que os próprios Planos de Urbanização, já definidos por lei nos
municípios do Grande ABC como instrumento obrigatório para áreas de assentamentos
precários, poderiam cumprir esse papel. A ideia do arquiteto assemelha-se à estratégia
utilizada pela CDHU para urbanizar o Complexo do Jardim Santo André, assentamento
precário que conta com seis núcleos de favela em Santo André e população superior a
26.000 habitantes23.
Nesse assentamento, toda a intervenção pauta-se em um Plano de Ação, elaborado a partir
de um diagnóstico de risco detalhado e levantamento planialtimétrico cadastral. O Plano de
Ação prevê estimativa de custo para levantamentos complementares, elaboração de
projetos básicos e executivos, execução das obras de urbanização, de conjuntos
habitacionais para remanejamento das famílias removidas e regularização fundiária. A

23

A urbanização do Complexo Jd. Santo André foi Estudo de Caso da pesquisa de Moretti et al (2015).
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estratégia é traçada em longo prazo, no caso do Jardim Santo André toda a intervenção foi
planejada para um período de aproximadamente 10 anos24.
No caso do Jardim Santo André, a própria CDHU está gerenciando e financiando
praticamente toda a intervenção, contando com apenas 10% dos recursos necessários
para urbanizar a área oriundos do PAC. A ideia de Milton Nakamura é que, em outras
situações, o Plano de Ação (ou Plano de Urbanização) seja aprovado pelo Agente Operador
e a liberação dos recursos federais seja pautada nesse plano, que inclui a elaboração dos
projetos.
Tássia Regino acha que essa proposta só funcionaria para grandes assentamentos. A
assistente social cita como exemplo uma intervenção da CDHU que usa estratégia
semelhante a esta no município de São Bernardo do Campo, no assentamento chamado
Vila Ferreira. Segundo ela, esse método retarda ainda mais a execução da intervenção em
assentamentos de médio porte, como o Vila Ferreira, que conta com aproximadamente
1.000 famílias residentes.
Nesse sentido, Alessandra D’Ávila relata que o desenho dos programas de urbanização do
governo federal voltavam-se para assentamentos precários de porte médio, baseando-se no
desenho de programas anteriores, como o HBB. A gestora conta que a adaptação da
normativa para contemplar os grandes complexos ainda é um desafio, embora tenha sido
muito aprimorada para essas situações na segunda fase do programa (PAC2).
Apesar de Tássia Regino ser contra a utilização dessa estratégia para assentamentos de
pequeno e médio porte, observa que o fato do governo federal aplicar recursos na
elaboração de projetos de urbanização de favelas, de certa forma garante que recursos
federais também serão aplicados na execução das obras desses assentamentos. Portanto,
essa pode ser uma proposta interessante para o contexto atual.
Por fim, conclui-se que o desenvolvimento institucional local é essencial para que essa
situação seja superada. Portanto, seria importante que o Ministério das Cidades
empreendesse maiores esforços para induzi-lo.

24

Embora o Plano de Ação tenha sido formulado em 2009, da forma como foi descrito no texto, a CDHU já
havia construído conjuntos habitacionais, removido algumas famílias e implementado algumas obras
emergenciais na década de 1990. Além disso, dois projetos de urbanização, voltados especificamente a dois
núcleos do assentamento, também já haviam sido elaborados antes do Plano de Ação.
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3.3.2. Dificuldades para aprovação de projetos e medições de obras junto ao Agente Operador
Nas Seções 3.1 e 3.2 foi possível observar que a CAIXA (ou o BNDES em alguns poucos
casos) tem um papel que excede o de operacionalização dos recursos. Ela acaba atuando
como fiscalizadora e controladora dos recursos públicos federais.
De acordo com Alessandra D’Ávila, esse desenho de repasse de recursos, tendo a CAIXA
como intermediária, foi elaborado nos anos 1990 e, embora reconheça que existem
inúmeros gargalos a serem vencidos, acha que contar com a CAIXA para fazer o controle e
operacionalização do recurso público foi um grande avanço.
Como exposto no item 3.3.1, Alessandra D’Ávila considera que o controle do uso do
recurso público é essencial para que obras de construção civil públicas sejam executadas,
porém, aponta que o rigor excessivo nesse controle acaba engessando as obras,
principalmente nos casos de urbanização de grandes complexos, que, geralmente, são
promovidas por municípios que têm capacidade institucional suficiente para gerenciar e
controlar o uso de recurso público, citando o exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro.
Alessandra D’Ávila menciona que o comportamento do Agente Operador reflete o rigor dos
Órgãos de Controle da União e da própria legislação federal que regulamenta a contratação
de empresas privadas para execução de obras públicas. Segundo ela, existe um “apego
aos detalhes” no controle das obras, que não condiz com a realidade de obras construídas
em áreas ocupadas, como as urbanizações de favelas.
Nesse sentido, Tássia Regino lembra que a pauta dos movimentos de moradia e das
prefeituras progressistas sugeria que fossem criadas Agências Públicas para fazer a
operacionalização dos recursos de repasse do Governo Federal. Todavia, essa função foi
assumida pela CAIXA, que tinha a capilaridade necessária para tanto.
Tássia completa observando que é importante lembrar que a CAIXA é uma instituição
financeira, portanto nem sempre representa os interesses públicos. Por outro lado, acha
que a instituição poderia desempenhar melhor a função que lhe foi atribuída com a devida
capacitação dos técnicos que acompanham as obras de urbanização.
Quanto à postura dos técnicos da CAIXA, Milton Nakamura acha que realmente o rigor da
CAIXA na análise de projetos e medições é excessivo. O arquiteto conta que a resposta dos
técnicos da CAIXA, quando indagados sobre sua postura, a justificam dizendo que são os
responsáveis legais das operações de repasse de recurso para execução de obras do PAC.
Portanto, caso sejam constatadas irregularidades em uma possível auditoria, eles é que
serão penalizados.
Milton Nakamura acrescenta que percebe um temor exagerado por parte dos técnicos da
CAIXA, o que atrapalha muito a solução de pequenos detalhes que seriam essenciais para
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agilizar o andamento das obras de urbanização. Na opinião do gestor, a definição de
parâmetros mais claros para orientação dos técnicos na análise de projetos e medições
poderia evitar alguns posicionamentos descabidos por parte do Agente Operador. Além
disso, Milton Nakamura concorda com Tássia Regino sobre a necessidade de preparar
melhor os técnicos da instituição para acompanhar intervenções com alto grau de
imprevisibilidade, como as urbanizações de favelas.
É importante frisar que projetos idealizam um objeto a ser construído, no entanto quase
sempre é necessário trabalhar com ajustes do projeto à realidade no momento de
execução. A própria Lei de Licitações admite ajustes nos contratos de obra dentro de
alguns limites, já considerando esse dado. Entretanto, esse não parece ser o entendimento
por parte dos Órgãos de Controle e da CAIXA.
A possibilidade de Aferição em Parcelas já é um avanço nesse sentido, ao passo que
demonstra um entendimento a respeito da responsabilidade que o Agente Promotor tem na
fiscalização das obras. Quando a liberação de recursos é condicionada à aferição de todas
as medições pelo Agente Operador, a possibilidade de serem colocados empecilhos pela
CAIXA para liberação dos recursos multiplica-se muito. Todavia, isso não evita que
pagamentos sejam Glosados ou que se imponha a necessidade de Reprogramação
Contratual no momento de aferição das obras pelo Agente Operador.
Alessandra D’Ávila, assim como Tássia Regino e Milton Nakamura, citam inúmeros casos
que demostram a incoerência do rigor adotado pelo Agente Operador e Órgãos de Controle
da União. Segundo Alessandra D’Ávila, o fato do controle basear-se na conferência de
insumos usados na obra abre espaço para isso, como explica no trecho a seguir:
[...] hoje o controle é feito em cima do insumo, ou seja, você tem que provar que
usou 5 tijolos se foi isso que o orçamento previu. E eu não estou brincando, a
gente tem apontamento de auditor indicando que o reboco foi feito com 2,5cm e
estava orçado com 3cm. O técnico que fez essa observação provavelmente
nunca pisou numa obra e cai na abstração de ficar comparando planilha. O
controle em cima de insumo dá margem pra isso. [...] acho que isso tem que ser
repensado. (D’ÁVILA, 2015)25

A gestora conta que essa é uma questão muito discutida e que a CAIXA apresentou uma
proposta ao Ministério das Cidades, o Acompanhamento por Metas. A ideia seria averiguar
o resultado da obra por metas, ou seja, se cada parte da obra foi executada de acordo com
algumas especificações pré-definidas. Dessa maneira, seriam evitados problemas como os
descritos por Alessandra D’Ávila no trecho transcrito.

25

Trecho do depoimento dado pela gestora em entrevista realizada no dia 01 de outubro de 2015.
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A gestora conta que essa proposta foi colocada para os Órgãos de Controle, tendo sido
terminantemente recusada. Segundo ela, é muito difícil abrir espaço para essa discussão,
mas acha que poderia ser um caminho para superação desses entraves.
Seria necessário fazer uma pesquisa mais aprofundada para compreender melhor essa
questão, porém, em uma análise primária da Lei 8.666/1993, não parecem existir
empecilhos legais para que esta proposta seja colocada em prática. Isso indica que a
barreira encontra-se no diálogo com o Tribunal de Contas e outros órgãos de controle da
União.
Independente da solução apresentada, há claramente uma carência de entendimento por
parte dos técnicos da CAIXA e dos Órgãos de Controle sobre a natureza de obras de
urbanização de favelas. Seria importante, portanto, além do preparo desses técnicos para
acompanhamento desse tipo de obra, a busca por formas de flexibilizar os procedimentos
para liberação de recursos perante situações que diferem um pouco da proposta de projeto,
principalmente nos casos que configurem apenas ajustes de planilha.

3.3.3. Imprevistos durante as obras
A partir dos relatos de técnicos e gestores do Grande ABC, ficou claro que muitos dos
imprevistos enfrentados durante a execução das obras de urbanização de favelas poderiam
ser evitados com o aprimoramento de técnicas voltadas para diagnósticos e levantamentos
em áreas informais e com a qualificação de projetos e orçamentos. Quanto a isso, foram
citadas algumas questões específicas a serem enfrentadas:
-

Desenvolver novos métodos para efetuar sondagem em trechos ocupados e com
alta densidade populacional e de construções;

-

elaborar levantamentos planialtimétricos e diagnósticos de risco mais precisos;

-

concessionárias precisam manter os cadastros atualizados de redes formais de
infraestrutura em áreas de assentamentos precários;

-

necessidade de maior integração entre os diversos projetos (urbanismo,
infraestrutura básica, soluções geotécnicas, etc.);

-

elaborar orçamentos mais precisos e voltados para o contexto das urbanizações
de favelas.

Segundo Tássia Regino, essas são atribuições que extrapolam o universo institucional,
observando que a Academia e os Órgãos Técnicos têm papel essencial no enfrentamento
desses desafios. A gestora acrescenta que a elaboração de um check list completo de
projetos para favelas poderia auxiliar o Agente Promotor na análise e aprovação de projetos
de urbanização de favelas.
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Tássia Regino acrescenta ainda que ter tempo para elaborar o projeto de urbanização é
muito importante, pois possibilita que as estratégias de intervenção sejam amadurecidas
junto à população e demais agentes envolvidos. Nesse sentido, a proposta de Milton
Nakamura, de elaborar um Plano de Ação que considere o tempo real de elaboração e
aprovação de projeto e das outras etapas da intervenção, vai ao encontro desse objetivo.
A gestora também aponta a necessidade de maior preparo do Setor da Construção Civil
para execução de obras em favelas. Ela sugere que sejam definidos critérios para seleção
de empresas mais qualificadas para executar esses serviços nos processos licitatórios.
Milton Nakamura concorda com essa proposta e reflete sobre a possibilidade de usar
instrumentos previstos em lei, como a Pré-Qualificação, para seleção de empresas com
expertises específicas para execução de cada etapa de intervenção nas licitações.
Para além das questões de levantamentos, diagnósticos, projetos e orçamentos, salienta-se
a necessidade de assumir que obras de urbanização são muito expostas a
imprevisibilidades de fato. Além de existirem inúmeras surpresas quanto ao espaço
previamente construído, a acelerada dinâmica de transformação das favelas inviabiliza
algumas propostas de projeto.
É importante mencionar que os projetos são elaborados com base em uma realidade
estabelecida em determinado momento e, embora exista um esforço por parte do Agente
Operador em trabalhar com instrumentos como o Congelamento da área26, sabe-se que o
controle da transformação das áreas é muito difícil.
O período de elaboração das propostas, aprovação, contratação e execução das obras
geralmente é muito longo para que os moradores convivam com sua solução provisória de
habitação. O “tempo da vida” é bem mais dinâmico do que o “tempo da intervenção”. Por
outro lado, a fiscalização é extremamente complicada, uma vez que feita em áreas
irregulares. A ausência de parâmetros pré-estabelecidos de ocupação e uso do solo dificulta
a identificação de novas ocupações ou de modificação das construções existentes pelo
fiscais. Mesmo nos casos em que os fiscais percebem as transformações, não existem
instrumentos legais que permitam a autuação dos moradores por irregularidade (já que toda
a área é irregular)27. Esse também é um dos motivos pelo qual a quantidade de demolição
necessária para execução das obras sempre supera aquela estimada originalmente.
Portanto, é preciso assumir que a revisão de projetos, e consequentemente dos
orçamentos, é parte integrante desse tipo de obra.

26

Esse instrumento trata da proibição de ocupação de novos terrenos e da alteração das construções préexistentes por um período determinado.
27

Sobre o controle urbano de áreas informais ver Nakamura (2015).
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Nessa perspectiva, ressaltamos a necessidade de prever recursos para contratação de
projetistas para adequação do projeto durante as obras. Segundo Tássia Regino, isso já é
permitido pelas regras do PAC, mas nem sempre o Agente Operador utiliza esse recurso.
Fica claro também que a lógica de obras executadas em terrenos livres é diferente daquela
de obras executadas em terrenos pré-construídos. Assim, coloca-se em questão o fato das
regras e formas de contratação serem as mesmas para os dois tipos de obras.
Há um consenso entre os técnicos e gestores do Grande ABC quanto à necessidade de
enquadrar obras de urbanização de favelas como obras de reforma no momento de
contratação de empresas privadas para execução dessas obras. Como mencionado
anteriormente, isso permitiria que fosse utilizado o percentual de até 50% de adicional de
recursos no valor inicialmente contratado.
Contudo, Tássia Regino alerta para a dificuldade que os estados e municípios brasileiros
teriam para colocar essa proposta em prática. Segundo as regras atuais do PAC, o recurso
de aditamento contratual deve ser aportado pelo Agente Promotor, como contrapartida. Na
opinião da gestora, deveriam ser desenvolvidos mecanismos que permitissem o aporte de
recursos federais para pagamento de aditamentos contratuais.
Para solução desses problemas, há ainda a hipótese de serem criadas novas formas de
contratação de empresas privadas para execução de obras com alto grau de
imprevisibilidade, que imprimissem maior flexibilidade quanto ao uso ou extrapolação de
quantitativos previstos pelo projeto original. Essa proposta nos parece a mais ousada, uma
vez que demandaria alteração ou criação de nova legislação federal, excedendo o universo
das obras de urbanização. Entretanto, esse talvez seja um caminho inevitável para
superação de muitos dos entraves iluminados por essa pesquisa.
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Na introdução desse trabalho foi mencionado que a intenção dessa pesquisa era levantar os
principais gargalos dos processos de urbanização de favelas com recursos do PAC no Grande
ABC e discutir formas de enfrentamento dessas situações.
Pois bem, a variável tempo se mostrou como a chave para essa reflexão, já que os prazos para
realização de cada tarefa que compõe esses processos nos guiou na identificação de entraves.
Na Seção 3.3 expusemos que, a partir dos relatos dos técnicos e gestores das operações do
PAC para urbanização de favelas no Grande ABC foi possível identificar três situações que
resultam no esgarçamento do tempo necessário para implementação das urbanizações.
A primeira delas foi a seleção de intervenções a serem executadas com recursos do PAC que
não possuíam projeto completo, atualizado e aprovado. Os motivos que propiciaram essa
situação foram expostos e discutidos no Capítulo 3.
Quanto à necessidade de adequar as diversas situações ao tempo político de captação de
recursos federais, foi sugerido por Alessandra D’Ávila que uma possibilidade de garantia de
recursos permanentes para a área de habitação seria a revisão do aparato normativo que
regulamenta o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.
Nesse sentido, é importante lembrar que cada território possui suas necessidades
habitacionais específicas, mas o vínculo entre o posicionamento político de cada presidente ou
partido eleito na esfera federal e a destinação de recursos para a área de habitação não é
interessante para o enfrentamento do problema habitacional do país que, como vimos do
Capítulo 1, tem grandes dimensões no Brasil.
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Contudo, a questão da garantia de recursos federais permanentes para a área de habitação
merece maior investigação antes de afirmarmos que a revisão da normativa do SNHIS é o
caminho mais efetivo para superação da instabilidade nesse setor.
A seleção de intervenções que não possuíam projeto completo, atualizado e aprovado,
também é consequência do baixo desenvolvimento institucional dos estados e municípios
brasileiros. Para enfrentamento dessa situação, foi sugerido maior investimento do Ministério
das Cidades no desenvolvimento institucional dos entes federativos. Porém, a discussão sobre
a forma como isso poderia ser colocado em prática foge ao escopo desse trabalho, mas o
assunto requer atenção.
Sobre isso, é interessante observar o exemplo do município de Diadema que, embora conte
com longo histórico de intervenção pública em favelas, mostrou dificuldades de dar sequência
às intervenções após alternância de poder dos governantes locais. Essa observação pode
indicar a necessidade de capacitação e desenvolvimento institucional permanentes, já que o
conhecimento acumulado sobre os métodos de intervenção e gestão de urbanizações de
favelas não parece se perpetuar em quaisquer cenários políticos.
Por fim, Milton Nakamura julga que, no caso de urbanizações de grandes favelas, a captação
de recursos federais poderia ser feita com base na aprovação de Planos de Ação (ou Planos
de Urbanizações) pelo Agente Operador, ao invés de captar recursos baseando-se em Projetos
Básicos e consequentemente voltados a trechos limitados, que acabam por fragmentar e
complexificar ainda mais as intervenções, dando continuidade à lógica da Urbanização Gradual
(Denaldi, 2003), tratada no Capítulo 2.
Ao ver do arquiteto, essa poderia ser uma forma de diminuir os problemas advindos da seleção
de intervenções sem projeto e assumir o tempo real de elaboração de propostas, captação de
recursos e execução das obras de urbanização de grandes favelas.
A necessidade de incluir o tempo de elaboração dos projetos no âmbito das intervenções,
realizadas com recursos federais, também foi sugerida por Tássia Regino. Essa emergência
fica clara ao observarmos os dados apresentados no Capítulo 2, que indicam que cerca de
metade das obras de urbanização realizadas com recursos do PAC no Grande ABC levaram
mais de dois anos para serem iniciadas após a assinatura dos Termos de Compromisso.
A segunda situação que se mostrou problemática foi a dificuldade para aprovação de projetos
e medições de obra pelo Agente Operador, representado pela CAIXA.
Nesse caso, foi apontada a necessidade de melhorar a capacitação dos técnicos da CAIXA,
para acompanhamento de obras de urbanização de favelas, e definir parâmetros mais claros
que orientem esses técnicos na análise de projetos e medições de obras. Segundo Milton
Nakamura, isso poderia evitar posicionamentos descabidos e arbitrariedades por parte do
Agente Operador.
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Entretanto, nos relatos e entrevistas com gestores públicos, ficou explicito que existe relação
direta entre a forma de agir dos técnicos da CAIXA e a lógica de atuação dos Órgãos de
Controle. A questão do controle do uso do recurso público transcende o universo das obras de
urbanização de favelas, mas nos parece fundamental compreender seus meandros para
buscar formas de tornar mais fluido o ambiente de execução das urbanizações.
Alessandra D’Ávila acha que, para as obras de urbanização de favelas, seria fundamental
flexibilizar processos de liberação de recursos em situações onde as obras executadas se
diferem um pouco do projeto aprovado, expondo a proposta de Aferição por Metas, mas
lembra que é preciso estabelecer um canal de discussão com o Tribunal de Contas da União
para cogitar trabalhar com outras formas de aferição e controle do uso do recurso público.
A terceira e ultima situação discutida foram os imprevistos enfrentados durante a execução das
obras, que foram citados como momento crítico do processo de urbanização e que muitas
vezes tem como consequência a paralisação das obras e até sua inviabilização.
Ficou claro que muitos dos imprevistos poderiam ser evitados, pois configuram situações que
poderiam ser previstas, mas não as são por deficiências de levantamentos, diagnósticos e
qualidade de projetos e orçamentos.
Esse cenário poderia ser muito diferente com o aprimoramento de técnicas voltadas para
diagnósticos e levantamentos em favelas, principalmente em áreas com altas densidades
construtiva e habitacional, e a qualificação de projetos e orçamentos.
Nesse sentido, cabe reforçar que a elaboração de projetos de urbanização demanda tempo,
tanto para seu melhor equacionamento, quanto para sua pactuação com a população e outros
agente envolvidos. A aceleração da fase de projeto reflete em problemas graves durante a obra
que acabam estendendo muito o tempo de execução das mesmas.
Para além dos imprevistos previsíveis, é preciso assumir que, por sua natureza, obras de
urbanização de favelas sempre contarão com imprevistos de fato, portanto, a revisão de
projeto é parte integrante desse tipo de obra. Essa condição também é estabelecida pela
inevitável transformação dos territórios das favelas durante o período entre a elaboração do
projeto e sua execução.
Há consenso na opinião de técnicos e gestores de que obras de urbanização precisam ser
enquadradas como obras de reforma nos processos licitatórios. Isso possibilitaria aditamentos
contratuais de até 50% do valor inicial dos contratos entre poder público e construtoras.
Todavia, Tássia Regino lembra que apenas essa ação não seria suficiente para transformar a
situação, já que o Agente Promotor, na maioria dos casos, não tem capacidade financeira para
arcar com o aporte de recursos para utilizar esse percentual de aditamento. A gestora sugere,
portanto, que sejam criadas formas de utilização de recursos federais para pagamento de
aditamentos contratuais em obras de urbanização de favelas.
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Cabe aqui revelar que, no âmbito dessa pesquisa de mestrado, chegamos a investigar se os
tipos e modalidades de contratação de empresas para execução de obras públicas, previstas
na legislação federal, poderiam ser utilizadas de forma a evitar ou diminuir o gargalo das
Reprogramações Contratuais. No entanto, essa primeira exploração indicou que os obstáculos
não se relacionam apenas com a normativa federal, mas com sua interpretação por parte dos
Órgãos de Controle, reforçando a necessidade de aprofundar a investigação nesse domínio.
Vale lembrar que todas as sugestões aqui colocadas tratam-se de ideias trazidas pelos
gestores entrevistados e que o foco dessa pesquisa não era investigar à fundo uma ou mais
dessas questões apontadas. Sobre isso, embora as questões apontadas tenham caráter de
enfrentamento no campo político e institucional, várias delas demandam exercícios reflexivo e
investigativo complexos, sendo campo oportuno para a academia. Isso se aplica não apenas
às questões apontadas, mas àquelas que essa pesquisa apenas tangenciou, como a relação
entre o custo e qualidade nas obras de urbanização; metodologias de projeto e gestão de
obras para intervenção em favelas; entre outras.
Para além do debate sobre os caminhos de enfrentamento dos gargalos para execução de
obras de urbanização com recursos do PAC, o caso do Grande ABC mostra que existiram
avanços na lógica e metodologia de intervir em favelas e no desenho dos programas
municipais com esse fim.
Além disso, embora seja possível notar características institucionais bem diferentes entre os
quatro municípios do Grande ABC analisados, notamos que existe transferência de
conhecimento entre eles, tanto na forma de intervir em favelas, quanto na organização
institucional para tanto, fruto da mobilidade de profissionais com experiência na área de uma
prefeitura para outra.
Porém, esses avanços não são garantia de perpetuação do conhecimento entre diferentes
gestões, nem no âmbito local, nem federal. Sobre isso, vale lembrar que uma das principais
preocupações de profissionais e acadêmicos no campo da urbanização de favelas é
justamente registrar as experiências que vêm acontecendo desde a década de 80 e reforçar a
importância do Governo Federal continuar destinando recursos para urbanização de favelas1.
Outro ponto a ser relembrado é que a agenda da urbanização de favelas é de grande
importância, todavia, ela não enfrenta a questão habitacional em seu cerne.
Urbanizar favelas é recuperar um passivo urbano que o Estado legitimou (Maricato, 2001).
Considerando que as casas e grande parte da infraestrutura urbana das favelas são autoprovidas e que as urbanizações também são feitas com recursos públicos (que em grande

1

Essa preocupação foi registrada no Manifesto dos participantes do I Seminário Urbfavelas, disponível em
<http://www.seminariourbfavelas.com/#!manifesto/cvrc>

124

medida também provém do produto do trabalho), em ultima instância, urbanizar favelas é
amortecer um conflito e garantir a reprodução do capital, como defende Oliveira (2006, p.52):
Esse desastre urbano, em que falta chão para a universalidade, empurra o Estado
para as políticas de exceção, as quais reforçam a própria exceção. [...] A exceção se
caracteriza pelo rebaixamento do nível das contradições, uma espécie de dialética
negativa: enquanto na história do Estado do Bem-Estar dos países ocidentais, que
hoje formam o pequeno pelotão dos desenvolvidos, o trabalho foi transformado em
custo para o capital, para cujo ultrapassamento fez-se necessário um enorme
aumento da produtividade, movida esta última pelo próprio bem-estar [...], na
periferia submundial o trabalho é objeto de políticas assistencialistas, que não são
custo para o capital.

Assim, embora seja inquestionável a urgência de urbanizar as favelas do país, sem atacar a raiz
do problema, novas favelas são criadas e infladas todos os dias, perpetuando-se as baixas
condições de vida do trabalhador e mantendo-se as margens de lucro e mais valia do capital.
Resolver o problema da habitação pressuporia que o trabalhador tivesse acesso à terra
urbanizada e bem localizada e que seus salários incorporassem o valor da moradia (Maricato,
2001). Ainda assim, mesmo que fosse possível estancar o surgimento de novas favelas, a
dimensão do problema hoje mostra o grande trabalho a ser enfrentado, que, como tentamos
relatar nessa dissertação, é tarefa de grande complexidade.
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̧os e Desafios: Politica Nacional de Habitaçao. Brasília: Ministério
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APÊNDICES

APÊNDICE 1.1: Investimento de Programas Federais para urbanização de favelas antes do PAC
(em milhões de R$) – em valores nominais
ANO

PROSANEAMENTO

PATProsanear

PROMORADIA

Habitar
Brasil / HBB

Morar
Melhor

UAP

TOTAL / ANO

1995

-

9

-

9

1996

9

8

143

156

1997

3

18

187

218

1998

37

115

167

319

1999

-

-

41

41

2000

-

-

58

190

248

2001

-

-

177

179

356

2002

34

62

75

18

188

2003

-

-

-

80

80

2004

20

218

523

48

97

906

2005

-

3

68

7

-

50

128

2006

234

-

207

-

1.076

1.517

TOTAL

347

3

704

516

1.223

4.200

1.378

Fonte: CORDEIRO (2009) – Tabulação feita a partir de dados da Caixa Econômica Federal, disponíveis em:
http://webp.caixa.gov/urbanizacao/siurbn/acompanhamento/ac_publico/sistema/asp/ptei_filtro_inicial.asp. Acesso em Novembro 2008.
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APÊNDICE 1.2: Ações Orçamentárias destinadas a execução de obras de urbanização de favelas,
no âmbito do PAC
Código

10.56101.15.451.2049.10S3

10.56902.16.451.2049.10S6

20.56101.17.512.2068.10S5

Nome da Ação

Apoio à urbanização de
assentamentos precários

Apoio a Empreendimentos de
Saneamento Integrado em
Municípios com População
Apoio à melhoria das condições
Superior a 50 mil Habitantes ou
de habitabilidade de
Municípios Integrantes de
assentamentos precários
Regiões Metropolitanas ou de
Regiões Integradas de
Desenvolvimento

Esfera

10 - Orçamento Fiscal

10 - Orçamento Fiscal

Órgão

56000 - Ministério das Cidades 56000 - Ministério das Cidades 56000 - Ministério das Cidades

Unidade
Orçamentária
Responsável

56902 - Fundo Nacional de
56101 - Ministério das Cidades Habitação de Interesse Social - 56101 - Ministério das Cidades
FNHIS

Função

15 - Urbanismo

16 - Habitação

17 - Saneamento

Subfunção

451 - Infraestrutura Urbana

451 - Infraestrutura Urbana

512 - Saneamento Básico
Urbano

Programa

2049 - Moradia Digna

2049 - Moradia Digna

2068 - Saneamento Básico

Base Legal

CF/88, art. 21 e art. 23; Estatuto das
Cidades Lei nº 10.257 de 10 de julho
de 2001; Lei nº 10.683/2003, Lei nº
11.124, de 16 de junho de 2005; Lei
nº 11.578, de 26 de novembro de
2007; Lei nº 11.888, de 24 de
dezembro de 2008; Lei nº 11.977,
de 7 de julho de 2009; Lei nº
12.424, de 16 de junho de 2011.

CF/88, art. 21 e art. 23; Estatuto
das Cidades Lei nº 10.257, de 10
de julho de 2001; Lei nº
10.683/2003, Lei nº 11.124, de
16 de junho de 2005; Lei nº
11.578, de 26 de novembro de
2007; Lei nº 11.888, de 24 de
dezembro de 2008; Lei nº 11.977,
de 7 de julho de 2009; Lei nº
12.424, de 16 de junho de 2011.

Lei nº 11.445/2007, Decreto nº
7.217/10, Lei nº 10.257/01, Lei nº
12.305/10, Decreto nº 7.404/10 e
Lei nº 8.987/95.

Unidade
Responsável

Departamento de Urbanização
de Assentamentos Precários,
Secretaria Nacional de
Habitação

Departamento de Urbanização
de Assentamentos Precários,
Secretaria Nacional de
Habitação

Departamento de
Desenvolvimento e Cooperação
Técnica,
Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental

Implementação

Descentralizada/ Delegada

Descentralizada/ Delegada

Descentralizada/ Delegada

Início mais cedo

01.01.2008

31.12.2007

01.12.2007

Término mais tarde 31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

20 - Orçamento da Seguridade
Social

Fonte: Elaboração Própria com base na normativa dos Programas e Ações do PAC e consulta ao site do Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento, disponível em <https://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/>.
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APÊNDICE 1.3: Investimento e número de operações contratadas pelo PAC para execução de
obras de urbanização de favelas por Programa e por Ano de Seleção – em valores nominais

Investimento
2007

(milhões R$)

Operações
Investimento
2008

(milhões R$)

Operações
Investimento
2009

(milhões R$)

Operações
Investimento
2010

(milhões R$)

Operações
Investimento
2011

(milhões R$)

Operações
Investimento
2012

(milhões R$)

Operações
Investimento
2013

(milhões R$)

Operações
Investimento
2014

(milhões R$)

Operações
Investimento

UAP

ProSan. para
Moradia
Todos

PMI

Total
Geral

9.976

803

4.294

807

290

881

17.051

174

117

91

25

11

16

434

-

410

16

798

263

-

1.486

-

72

1

23

11

-

107

-

1.223

54

1.787

-

-

3.064

-

74

1

27

-

-

102

3.074

552

34

418

-

-

4.077

121

147

2

13

-

-

283

3

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

435

1.904

-

-

-

-

2.339

4

1

-

-

-

-

5

-

1.865

62

-

-

-

1.927

-

1

1

-

-

-

2

13.489

2.988

3.769

4.459

3.811

552

881

29.948

Percentual

45 %

10 %

13 %

15 %

13 %

2%

3%

100 %

Operações

300

410

2

96

88

22

16

934

Percentual

32 %

44 %

0%

10 %

9%

2%

2%

100 %

(milhões R$)

TOTAL

Moradia
Digna

Saneamento
Básico

PPI Favelas

Fonte: MCIDADES (2015).
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APÊNDICE 2.1 – Informações de área territorial, número de famílias e densidade dos
assentamentos precários com intervenção do PAC na Região do Grande ABC.
Município

Nome do Assentamento

Tipologia Do
Assentamento

Diadema

Loteamento Iguassú

Loteamento precário

129

51.898

89

Diadema

Loteamento Sítio Joaninha

Loteamento precário

499

197.678

91

Diadema

Núcleo Habitacional
Carapicú

Favela - Núcleo

27

2.743

354

Diadema

Antonio Palombo

Favela - Núcleo

17

1.660

369

Diadema

Complexo Caviúna

Favela - Complexo

1.455

129.400

405

Favela - Núcleo

119

9.474

452

Favela - Núcleo

2.300

181.342

457

Diadema

Núcleo Habitacional Cangati Favela - Núcleo

102

7.813

470

Diadema

Piratininga

Favela - Núcleo

366

26.788

492

Diadema

Núcleo Habitacional Inverno
Favela - Núcleo
Verão

246

16.625

533

Diadema

Núcleo Habitacional Gazuza Favela - Núcleo

1.206

80.483

539

Diadema

Núcleo Habitacional Jóquei Favela - Núcleo

124

8.177

546

Favela - Núcleo

153

10.050

548

Favela - Núcleo

16

1.050

549

Favela - Complexo

619

37.057

601

Diadema
Diadema

Diadema
Diadema
Diadema

Núcleo Habitacional Novo
Habitat
Núcleo Nova Conquista
(PAC Setor Krones)

Núcleo Habitacional
Yamberê
Nucleo Habitacional
Camarupim
Núcleo Habitacional
Nações/ Itália

N° de
Famílias

Área
(m²)

Densidade
(hab/ha)

Diadema

Cação/Calango/Cachalote

Favela - Núcleo

368

21.892

605

Diadema

Núclao Habitacional União
1B

Favela - Núcleo

600

35.554

608

Diadema

Beira Rio

Favela - Núcleo

227

13.000

629

Diadema

Núcleo Habitacional
Carapeba

Favela - Núcleo

89

4.617

694

Diadema

Naval

Favela - Núcleo

703

35.534

712

Diadema

Rua do Mar/ Álvares
Cabral/ Jd. Ruyce

Favela - Complexo

297

14.514

737

Diadema

Pau do Café

Favela - Núcleo (um
único núcleo de favela)

152

7.061

775

Favela - Núcleo

9

410

790

Favela - Núcleo

179

7.275

886

Núcleo Habitacional Caborje Favela - Núcleo

18

630

1.029

Diadema
Diadema
Diadema
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Núcleo Habitacional
Camarão
Santa Elizabeth / Vila
Operária

Município

Nome do Assentamento

Tipologia Do
Assentamento

N° de
Famílias

Área
(m²)

Densidade
(hab/ha)

Mauá

Jardim Oratório

Favela - Núcleo

7.433

1.130.000

237

Mauá

Jardim Cerqueira Leite

Favela - Núcleo

824

72.041

412

Santo André

Jd. Santo André

Favela - Complexo

9.100

1.500.000

218

Santo André

Jd. Irene

Favela - Complexo

1.800

226.000

287

Santo André

Espírito Santo I e II

Favela - Núcleo

1.490

147.938

367

Santo André

Sacadura Cabral

Favela - Núcleo

514

42.000

441

Santo André

Pedro Américo e Homero
Thon

Favela - Complexo

568

43.466

470

Santo André

Gracilliano Ramos

Favela - Núcleo

120

8.804

491

Santo André

Gamboa

Favela - Núcleo

585

37.986

554

Santo André

Capuava Unida

Favela - Núcleo

301

15.750

688

Santo André

Nova Centreville

Favela - Núcleo

423

20.480

744

São Bernardo do Campo Núcleo Cocaia

Loteamento Precário

74

25.259

106

São Bernardo do Campo Núcleo Capelinha

Loteamento Precário

850

154.600

198

São Bernardo do Campo Silvina Oleoduto

Favela - Núcleo

610

75.000

293

Favela - Complexo

3.075

271.751

407

Favela - Complexo

3.123

269.446

417

896

62.913

513

Complexo Saracantan Colina
Parque São Bernardo, Alto
São Bernardo do Campo da Bela Vista e Novo
Parque
São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo Núcleo Jardim Esmeralda

Favela - Núcleo

São Bernardo do Campo Complexo Silvina Audi

Loteamento Precário

3.333

216.937

553

Favela - Complexo

1.008

60.955

595

São Bernardo do Campo

Complexo Sítio Bom Jesus
e Alvarenga Peixoto

São Bernardo do Campo Vila Esperança

Favela - Núcleo

446

26.775

600

São Bernardo do Campo Núcleo Jardim Ipê

Favela - Núcleo

749

40.225

670

São Bernardo do Campo Núcleo Divinéia Pantanal

Favela - Núcleo

757

38.794

702

São Bernardo do Campo Núcleo Jardim Lavinia

Favela - Núcleo

180

5.749

1.127

São Bernardo do Campo Silvina Naval

s/i

540

s/i

s/i

Fonte: Moretti et al (2015).
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APÊNDICE 2.2: Lista dos Termos de Compromisso do PAC na Região do Grande ABC para
urbanização de assentamentos precários, por município e fase do programa
Municipio

N° do TC

Assentamentos do TC

Fase do Programa

0218.839-31/2004

Capuava Unida; Gamboa

PAC 1

0222.667-44/2007

Espírito Santo I e II

PAC 1

0301.588-67/2009

Gamboa

PAC 1

0251.114-62/2008

Gracilliano Ramos

PAC 1

0222.668-59/2007

Jd. Irene

PAC 1

0227.530-01/2007

Jd. Santo André

PAC 1

0301.590-08/2009

Jd. Santo André

PAC 1

0295.001-38/2010

Jd. Santo André

PAC 2

0351.542-61/2011

Jd. Santo André

PAC 2

0352.722-64/2011

Nova Centreville

PAC 2

0352.719-17/2011

Pedro Américo e Homero Thon

PAC 2

0301.589-71/2009

Sacadura Cabral

PAC 1

Santo André

0218.608-44/2007
0295.009-11/2010
0218.843-92/2004

São Bernardo
do Campo
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Sítio Bom Jesus e Alvarenga Peixoto;Divinéia
Pantanal; Jardim Ipê
Parque São Bernardo, Alto da Bela Vista e Novo
Parque
Parque São Bernardo, Alto da Bela Vista e Novo
Parque

PAC 1
PAC 1
PAC 1

0352.785-28/2011

Capelinha ; Cocaia

PAC 2

0302.573-15/2009

Núcleo Jardim Esmeralda

PAC 1

0310.525-92/2009

Núcleo Jardim Lavinia

PAC 1

0349.814-12/2012

Complexo Saracantan - Colina

PAC 2

0217055-49/2007

Complexo Saracantan - Colina

PAC 1

0352.792-10/2011

Complexo Silvina Audi

PAC 2

0223.541-48/2008

Silvina Naval

PAC 1

0302.572-01/2009

Silvina Oleoduto

PAC 1

0233.651-94/2007

Vila Esperança

PAC 1

0351.570-19/2011

Vila Esperança

PAC 2

0229.052-61/2009

Três Marias: Sítio Bom Jesus e Alvarenga Peixoto;
Divinéia Pantanal; Jardim Ipê

PAC 1

Municipio

N° do TC
0352.696-43/2011
0218.824-66/2007

Diadema

0301.584-29/2009

Assentamentos do TC
Caborje; Cação/Calango/Cachote; Camarão;
Camarupim; Cangati; Carapicú; Jóquei;
Complexo Caviúna; Loteamento Iguassu; Sítio
Joaninha, Carapeba
Antônio Palombo; Novo Habitat; Pau do Café ;
Núcleo K;Santa Elizabeth/Vila Operária;

Fase do Programa
PAC 2
PAC 1
PAC 1

0301.585-34/2009

Beira Rio; Inverno Verão; Yamberê;

PAC 1

0352.677-17/2011

Gazuza; Nações/Itália;Piratininga; Rua do
Mar/Alavares Cabral/Js Ruyce; União 1B;

PAC 2

0218.825-71/2007

Naval; Núcleo K

PAC 1

0352.784-13/2011

Jardim Cerqueira Leite

PAC 2

0250.513-70/2008

Jardim Oratório

PAC 1

0251.111-39/2008

Jardim Oratório

PAC 1

0302.571-98/2009

Jardim Oratório

PAC 1

Mauá

Fonte: Moretti et al (2015).
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APÊNDICE 2.3: Valores de investimento do PAC por assentamento (setembro de 2013) (em
milhões de R$)
Município

Assentamento

Repasse /
Financiamento

Contrapartida

Capuava Unida

8,37

3,64

12,01

Espírito Santo I e II

23,96

27,61

51,57

Gamboa

19,21

9,24

28,45

3,27

1,45

4,72

34,69

22,82

57,51

Jd. Santo André

178,93

33,19

212,13

Nova Centreville

3,52

4,27

7,79

Pedro Américo e Homero Thon

3,79

4,55

8,34

Sacadura Cabral

1,49

0,92

2,41

277,23

107,70

384,93

Complexo Sítio Bom Jesus e
Alvarenga Peixoto

25,95

23,40

49,35

Núcleo Divinéia Pantanal

20,06

16,72

36,78

Parque São Bernardo, Alto da Bela
Vista e Novo Parque

62,42

39,33

101,74

Núcleo Capelinha ; Núcleo Cocaia

32,38

11,85

44,22

Núcleo Jardim Esmeralda

21,95

31,93

53,88

Núcleo Jardim Ipê

37,31

14,09

51,40

6,92

8,74

15,67

Complexo Saracantan - Colina

49,66

15,65

65,31

Complexo Silvina Audi

63,90

40,63

104,53

Silvina Naval

18,12

26,52

44,64

Silvina Oleoduto

19,82

35,33

55,14

Vila Esperança

15,59

8,08

23,67

374,07

272,27

646,33

Gracilliano Ramos
Jd. Irene

Total

Santo André

total para Santo André

São Bernardo
do Campo

Núcleo Jardim Lavinia

total para São Bernardo do Campo
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Município

Repasse /
Financiamento

Contrapartida

19,74

1,05

20,79

Complexo Caviúna

8,63

-

8,63

Antonio Palombo

0,24

-

0,24

Beira Rio

2,98

1,73

4,70

13,25

0,58

13,84

Loteamento Iguassú

6,06

2,03

8,09

Núcleo Habitacional Inverno Verão

2,97

0,02

2,99

Núcleo Habitacional Nações/ Itália

2,73

-

2,73

16,02

9,68

25,69

Núcleo Habitacional Novo Habitat

1,79

1,83

3,62

Pau do Café

6,15

5,08

11,23

Piratininga

1,66

2,82

4,48

Rua do Mar/ Álvares Cabral/ Jd.
Ruyce

0,68

0,60

1,28

Santa Elizabeth / Vila Operária

1,70

0,30

2,00

16,37

6,41

22,78

Núclao Habitacional União 1B

3,30

-

3,30

Núcleo Habitacional Yamberê

2,64

1,60

4,24

Núcleo Nova Conquista (PAC Setor
Krones)

4,86

4,17

9,03

111,77

37,90

149,67

8,89

s/i

8,89

Jardim Oratório

60,32

3,32

63,64

total para Mauá

69,21

3,32

72,53

832,28

421,19

1.253,47

Assentamento
Núcleo Hab. Caborje; Cação/
Calango/ Cachalote; Núcleo Hab.
Camarão; Núcleo Hab. Camarupim;
Núcleo Hab. Cangati; Núcleo Hab.
Carapeba; Núcleo Hab. Carapicú;
Núcleo Hab. Jóquei

Núcleo Habitacional Gazuza

Diadema

Naval

Loteamento Sítio Joaninha

total para Diadema
Jardim Cerqueira Leite
Mauá

Total

Total

OBS1: valores estimados a partir da somatória das parcelas de valores de investimento destinados a cada assentamento em todos os
TCs que o incluem.
OBS2: não foram somados os valores do PMCMV.
OBS3: os valores não batem com o total investido por TC, já que alguns TCs incluem intervenções fora das áreas estudadas.
Fonte: Moretti et al (2015).
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