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Resumo 
 

 

Este trabalho trata dos conflitos verificados nos processos de deslocamento 

involuntário de famílias residentes em assentamentos precários em decorrência de remoção de 

imóveis por obras de urbanização. Ele foi norteado pelo objetivo de ampliar o conhecimento 

sobre o tema, com vistas a contribuir para o aprimoramento das estratégias de implementação 

destes deslocamentos e de suas soluções, no âmbito das políticas públicas que buscam 

assegurar o direito à moradia adequada. 

As reflexões foram construídas a partir da análise do Programa de Urbanização de 

Assentamentos Precários implementado pelo município de São Bernardo do Campo no 

período de 2009 a 2016, focando em três projetos de urbanização implementados por meio de 

contratos com o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

A análise dos conflitos evidencia que a questão das remoções não pode ser 

simplificada no contexto atual dos assentamentos precários e que, pelas condições 

encontradas nestas áreas, elas são necessárias em muitas situações, exatamente para assegurar 

a moradia adequada. Mostra, ainda, que nem todos os conflitos apresentados em torno da 

implementação de remoções se dão pela sua impropriedade ou por soluções inadequadas. 

Parte importante dos conflitos mapeados têm origem em problemas conhecidos, mas ainda 

insuficientemente tratados no âmbito das políticas habitacionais e das práticas de urbanização, 

como: as formas de déficit não associadas à precariedade, a dinâmica e crescimento dos 

assentamentos, o mercado informal do solo e as diferenças de padrão das unidades 

autoconstruídas frente à uniformidade das soluções de reposição dos projetos públicos. 

O conjunto de questões mapeadas aponta para a necessidade de aprofundamento de 

debates e estudos em três dimensões principais: a dimensão das políticas públicas e dos 

parâmetros de urbanização necessários para superação da precariedade e promoção da 

inserção urbana dos assentamentos precários, relacionando-os também à capacidade de 

investimento dos entes públicos; a dimensão das soluções técnicas de projeto e do diálogo 

com a população afetada; e a dimensão jurídica e normativa, frente aos limites e 

possibilidades de ação colocados pelo marco normativo atual no que se refere à diversidade 

de situações encontradas nos assentamentos precários. 
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Abstract 
 

This paper deals with conflicts in the processes of involuntary resettlement of families 

living in precarious settlements as a result of removal of housing structures in the course of 

upgrading  and infrastructure works. It was guided by the objective of increasing knowledge 

on this matter, with a view to contributing for the improvement of resettlement strategies and 

respective solutions, within the scope of public policies that seek to ensure the right to 

adequate housing. 

The reflections were built based on the analysis of the Program for Precarious 

Settlements Upgrade implemented by the municipality of São Bernardo do Campo from 2009 

to 2016, focusing on three projects implemented through contracts within  the Growth 

Acceleration Program (PAC) . 

Conflict analysis shows that the issue of resettlement cannot be simplified in the 

current context of precarious settlements and that, given the conditions found in these areas, 

they are necessary in many situations, exactly with the purpose of ensuring adequate housing. 

It also shows that not all the conflicts surrounding resettlement processes are due to their 

impropriety or inadequate solutions. An important part of the mapped conflicts originates 

from known but still insufficiently addressed problems in housing policies and slum 

upgrading practices, such as the types of deficits not associated with precariousness, the 

dynamics and growth of settlements, the informal land markets and the differences in 

standards of  self-built units against the uniformity of end solutions offered by public projects. 

The set of issues mapped indicates the need to deepen debates and studies in three 

main dimensions: the dimension of public policies and slum upgrading parameters needed to 

overcome precariousness and promote the urban insertion of precarious settlements, in 

relation to public investment capacity; dimensions of technical project solutions and dialogue 

with affected population; and the juridical and normative dimension, considering the limits 

and possibilities of action to face the diversity of situations existing in precarious settlements 

within current normative framework. 
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O Direito à Moradia Adequada está caracterizado do ponto de vista jurídico e social 

como um direito humano, seja na Constituição Brasileira, seja em tratados internacionais dos 

quais o Estado Brasileiro é signatário, como a Declaração de Istambul/ Agenda Habitat de 

1996, na qual a moradia adequada está definida como 

aquela que oferece condições de vida sadia, com segurança, 

apresentando infraestrutura básica, como suprimento de água, 

saneamento básico e energia, e contando com a prestação eficiente de 

serviços públicos urbanos, tais como saúde, educação, transporte 

coletivo, coleta de lixo. Ainda, pressupõe a segurança da habitação: é 

possível ir e vir em segurança e o local não é suscetível a desastres 

naturais. Quanto à acessibilidade, é preciso que a infraestrutura viária 

permita o acesso decente e seguro à habitação (ONU, 1996). 

Os assentamentos precários1 vêm se constituindo, historicamente, em alternativa para 

a população mais pobre que não conseguiu o acesso a uma moradia no mercado formal. 

Representam solução para parcelas significativas da população, em especial nas regiões 

metropolitanas, mas em geral não se constituem em moradia adequada, conforme tratado na 

vasta produção acadêmica sobre o tema. Embora a solução efetiva seja buscar alternativas 

para ampliar o acesso à terra e à moradia adequada, enfrentar os problemas que já estão 

                                                 
1 O termo assentamentos precários refere-se aqui às ocupações do tipo favelas e assemelhados, sendo mais 

restrito do que o conceito da Política Nacional de Habitação, que abrange cortiços e outras formas de 

precariedade habitacional. 
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colocados nestas áreas deve ser uma prioridade das políticas públicas de habitação e 

desenvolvimento urbano. 

A urbanização de favelas entrou na agenda nacional das políticas públicas e as 

estratégias de intervenção nestas áreas vêm se diversificando. Mas nem sempre garantem uma 

moradia adequada para todos e, em muitos casos, elevar a qualidade da urbanização implica a 

necessidade de realizar remoções. Ou seja, apesar de o objetivo principal da ação de 

urbanização ser a consolidação da ocupação, nem sempre a solução para todos os domicílios 

será sua manutenção (“não remover”). Por outro lado, considerando o histórico de abordagem 

do problema ao longo do tempo, assim como, as muitas experiências de remoção para atender 

interesses que não eram os de garantir moradia adequada ou o acesso à cidade, tem-se um 

amplo debate acerca da diferenciação entre estas abordagens e das estratégias de assegurar 

direitos. 

Assim, manter o tema na agenda de pesquisa é um dos caminhos para produzir 

contribuições com vistas ao aprimoramento das políticas públicas e da abordagem do 

problema. 

É neste contexto que se insere o presente trabalho. Ele tem como objeto de 

investigação os conflitos verificados em processos de deslocamento involuntário2 de famílias 

ocupantes de assentamentos precários e irregulares em decorrência de obras de urbanização 

integrada financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, no município de 

São Bernardo do Campo, no período de 2009 a 2016. 

Dois episódios, vivenciados durante o exercício do cargo de Secretária Municipal de 

Habitação de São Bernardo do Campo – SP (2009 a 2016), somados ao desafio dado pela 

prática cotidiana de gestão dos projetos de urbanização, influenciaram muito a escolha deste 

tema e objeto.  

O primeiro episódio refere-se ao impasse com o Banco Mundial – BIRD no âmbito da 

negociação do Plano de Reassentamento de um acordo de empréstimo com o município de 

                                                 
2Adotou-se neste trabalho a nomenclatura do marco normativo em vigor quanto ao tema remoções de imóveis 

em decorrência de obras do PAC: “ (...) b) Deslocamento involuntário: alteração compulsória do local de 

moradia ou de exercício de atividades econômicas, provocado pela execução de obras e serviços de engenharia e 

arquitetura, inclusive quando o deslocamento for motivado pela eliminação de situações de risco ou 

insalubridade, ou desocupação de áreas impróprias para a ocupação humana, melhorando a qualidade de vida e 

assegurando o direito à moradia das famílias afetadas; (...) g) Reassentamento: processo de realocação física por 

meio de reposição do imóvel afetado por unidade habitacional ou comercial construída especificamente para esse 

fim ou adquirida no mercado, que são adjudicadas, de acordo com as características da intervenção, de forma 

onerosa ou sem custo para a família reassentada; (...) k) Medidas compensatórias: conjunto de ações que visam 

a assegurar que as famílias afetadas (por remoções) sejam compensadas, de maneira justa, de forma a restaurar, e 

se possível melhorar, as condições sociais, de vida e de renda;” (BRASIL, 2013c) 
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São Bernardo do Campo 3 . O Banco condicionou a aprovação do Plano a soluções de 

atendimento incompatíveis com aquelas praticados pelo município. Dois pontos da proposta 

do município foram recusados pelo Banco, que entendeu que as soluções de compensação 

pecuniária propostas eram incompatíveis com as suas políticas: o estabelecimento de um valor 

máximo para o pagamento de indenizações e a limitação do número de benfeitorias a ser 

indenizadas, no caso de titulares de mais de uma benfeitoria. 

O segundo episódio refere-se a uma postagem do Observatório de Remoções, com 

crítica a um processo de remoção associado a projeto de urbanização realizado em outro 

município que parecia ser semelhante às situações ocorridas em São Bernardo do Campo, 

nesse mesmo período, em que atuamos da mesma forma, por se tratar de remoção de 

ocupações novas em área de urbanização4. 

Em ambos os casos tinha-se críticas ao que entendíamos como ação correta no âmbito 

de uma política habitacional que priorizava o enfrentamento dos problemas encontrados nos 

assentamentos precários à luz do direito à moradia, mas buscando parâmetros de atendimento 

que pudessem ser universais.  

Um terceiro componente influenciou na escolha do tema e está associado à prática de 

implementação de projetos de urbanização integrada vivenciada pela autora ao longo dos anos 

de trabalho, e ao que sempre foi um dos maiores desafios deste processo: a negociação de 

remoção com famílias, que não se enquadravam ou não concordavam com as soluções da 

política de reassentamento implementadas nos projetos. O esforço de ver o problema da 

perspectiva do outro para conduzir um processo de negociação adequado, capaz de viabilizar 

a implementação dos projetos, é uma demanda permanente para quem atua nesta área. E 

novas reflexões sobre este desafio podem ser úteis especialmente, como ferramenta de política 

pública. 

Estes registros já permitem evidenciar que a pesquisa foi desenvolvida a partir do 

ponto de vista da gestora pública responsável pela implementação da experiência analisada. 

Desta forma, assume-se que não há aqui o distanciamento desejável para um trabalho 

acadêmico, mas espera-se compensar esta limitação pela experiência de quem tem vivenciado 

                                                 
3Contrato nº 8149 – BR firmado entre o município de São Bernardo do Campo e o Banco Mundial, no âmbito do 

Programa Mananciais, tendo como objeto a execução das obras e ações para Urbanização Integrada dos 

assentamentos precários Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião. 

4 O Observatório de Remoções é um grupo de pesquisa-ação da FAU/USP e da UFABC que tem por objetivo 

monitorar e desenvolver ações colaborativas com territórios ameaçados de remoções que desrespeitam as 

condições de moradia digna nos municípios de São Paulo e do ABC: 
https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br  

https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br/
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o tema intensamente, dada a atuação na área de habitação desde 1992. Esta atuação abrange o 

exercício de funções no setor público e privado e junto a agências internacionais como técnica 

social, consultora e gestora, atuando na formulação e implementação de políticas, programas e 

projetos, mas também no trabalho social direto junto a comunidades abrangidas por projetos.  

Neste contexto, o trabalho foi estruturado com o objetivo geral de ampliar o 

conhecimento sobre os conflitos verificados nos processos de deslocamento involuntário de 

famílias residentes em assentamentos precários impactados por obras de urbanização, com 

vistas a contribuir para o aprimoramento das estratégias de implementação de tais 

deslocamentos e de suas soluções, no âmbito das políticas públicas que buscam assegurar o 

direito à moradia. 

Foram selecionados como estudos de caso três Projetos de Urbanização Integrada, a 

saber: o PAC Alvarenga, o Complexo Silvina Audi, e o Capelinha/ Cocaia. 

O trabalho de análise foi norteado pelas seguintes questões nas quais se desdobrou o 

problema de pesquisa: (i) Quais os conflitos mais comuns em processo de deslocamento 

involuntário de famílias residentes em assentamentos precários impactados por obras de 

urbanização e o que gera tais conflitos? E como eles se relacionam com as soluções adotadas 

nos programas nacionais para garantia do direito à moradia associado a tais deslocamentos?; 

(ii) Quais as alternativas que o marco legal e os normativos de políticas e programas nacionais 

de habitação oferecem para tratamento dos conflitos mapeados?; (iii) Quais as diferentes 

estratégias de abordagem já praticadas e sua capacidade de reduzir conflitos?; e (iv) Que 

aspectos devem ser objeto de estudos com vistas ao aprimoramento das políticas atuais e à 

redução de conflitos em relação ao direito à moradia em processos de urbanização com 

deslocamento involuntário de pessoas e famílias? 

Os resultados do trabalho foram organizados em seis capítulos, além deste Capítulo 1, 

introdutório. 

No Capítulo 2 tem-se a contextualização da pesquisa, a partir de revisão da 

bibliografia acerca dos elementos principais que compõem o tema. Buscou-se inicialmente 

mapear a evolução da abordagem dos assentamentos precários pelo Estado Brasileiro e sua 

relação com o deslocamento involuntário de famílias. Em seguida, tratou-se dos modelos de 

intervenção em assentamentos precários praticados atualmente pelos diversos entes públicos, 

relacionando-os ao tema remoções. Por fim, foram abordados os conflitos recentes associados 

a obras públicas que geram deslocamento de famílias residentes em assentamentos precários. 
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O marco legal brasileiro associado ao direito à moradia está abordado no Capítulo 3, 

que trata da sua evolução com foco nos assentamentos precários e nos deslocamentos 

involuntários. Tem-se, em seguida, a análise da evolução dos normativos para o deslocamento 

involuntário nos programas nacionais de urbanização e sua coerência com o marco legal. Uma 

breve análise das normas do BID e BIRD sobre a questão também é apresentada, por serem as 

agências internacionais que interagem mais diretamente com a Política Nacional de Habitação 

– PNH e com experiências locais de urbanização de assentamentos precários. 

Para uma adequada contextualização das experiências que serão analisadas, o 

Capítulo 4 apresenta a síntese da Política Habitacional desenvolvida em São Bernardo do 

Campo no período da pesquisa (2009 a 2016) com foco nos aspectos que impactaram o 

planejamento e a implementação do processo de intervenção em assentamentos precários e os 

problemas associados a este processo. 

O Capítulo 5 traz os Estudos de Caso analisados na pesquisa, os Projetos Alvarenga, 

Silvina Audi e Capelinha/Cocaia. Estão apresentados os dados gerais das três intervenções, 

abrangendo: as características das áreas e das propostas de intervenção; a síntese da 

implementação da intervenção; os conflitos mapeados no processo e sua abordagem, com 

soluções e impasses. Este capítulo conclui-se com a sistematização dos conflitos mapeados 

nos três projetos, agrupando-os por suas semelhanças, quantificando-os e mostrando os 

resultados das abordagens adotadas. 

No Capítulo 6 tem-se o aprofundamento da análise dos conflitos mapeados norteado 

por uma questão chave: O que aprender com os conflitos? Para esta análise os conflitos foram 

agrupados pelos elementos que são considerados como origem/causa do conflito apresentado 

no processo de intervenção. Buscou-se analisar: o contexto mais amplo no qual os conflitos 

estão inseridos frente à política habitacional; como eles se materializaram nos processos 

analisados; quais as formas de abordagem que têm sido praticadas para as situações 

identificadas; e, por fim, quais as questões mapeadas como necessárias de serem 

aprofundadas com vistas à ampliação do conhecimento sobre o tema e ao aprimoramento das 

políticas públicas.  

Finalizando o trabalho, nas Considerações Finais, as questões mapeadas nesta 

investigação são revisitadas e relacionadas aos desafios mais amplos da implementação da 

política de habitação e dos programas de urbanização de assentamentos precários em termos 

da necessidade de aprofundamento de estudos e de possibilidades de pesquisa. 
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Este capítulo busca apresentar o contexto em que se insere o tema da pesquisa, a partir 

da revisão da bibliografia acerca da questão dos assentamentos precários como solução de 

moradia, da abordagem do deslocamento involuntário de famílias residentes nestas áreas pelo 

Estado Brasileiro e dos conflitos decorrentes dos processos de remoção por obras públicas. 

 

2.1- Assentamentos precários como alternativa de moradia 

Os números do último Censo do IBGE (IBGE, 2011) apontam que, no ano de 2010, 

6% da população brasileira, ou seja, 11,4 milhões de habitantes, residiam em favelas e 

assemelhados. Porém, este quadro é bem mais grave em regiões metropolitanas, onde estavam 

localizadas 88% destas pessoas. Ainda segundo o Censo, na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP), 2,16 milhões de habitantes, ou seja, 11,7% da população, moravam em 

domicílios localizados em “aglomerados subnormais” 5 , o que corresponde a 576.994 

residências. 

Apesar de mostrarem uma situação grave, conforme já abordado por diversos autores 

(FERREIRA et al., 2008; CARDOSO, 2007; DENALDI, 2004), os números gerados pelo 

Censo do IBGE, dados os limites de sua metodologia, ainda apresentam o fenômeno de modo 

subestimado. 

                                                 
5
 A definição do IBGE para aglomerados subnormais abrange “o conjunto constituído por 51 ou mais unidades 

habitacionais caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características abaixo: - 

irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou - carência de serviços públicos 

essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública)”. 
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Esta questão é confirmada pelo “Diagnóstico Habitacional Regional do ABC”, estudo 

concluído em 2016 pela Universidade Federal do ABC – UFABC e financiado pelo 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2016), cuja metodologia específica combinou 

informações do IBGE com dados dos municípios. Enquanto pesquisa realizada pelo 

CEM/Cebrap, com base nos dados do Censo, aponta para 16% dos domicílios da região 

implantados em assentamentos subnormais ou precários, o Diagnóstico Regional mostra que 

este percentual atinge 25,55%, correspondendo aos 190.194 domicílios implantados nos 788 

assentamentos precários (favelas e loteamentos irregulares) identificados pelo trabalho, 

conforme Tabela 2.1. 

Tabela 2.1- Número de assentamentos precários (AP) e domicílios na Região do Grande ABC - Ano: 

2016 

Município 
Número de 

assentamentos 

precários 

Domicílios em 

assentamentos 

precários 

Número total 

de domicílios 

% de domicílios 

em AP 
sobre o total de 

domicílios 
Diadema 229 25.697 117.344 21,90 
Mauá 105 26.822 125.348 21,40 
Santo André 161 39.365 215.617 18,26 
São Bernardo do 

Campo 
249 93.123 239.174 38,94 

Ribeirão Pires 29 3.454 33.844 10,21 
Rio Grande da Serra 15 1.733 13.191 13,14 
Região do Grande 

ABC 
788 190.194 744.518 25,55 

Fonte: Consórcio Intermunicipal Grande ABC (2016) 

Como pode ser observado, São Bernardo do Campo apresenta o mais elevado 

percentual (38,94%) de domicílios da região em assentamentos precários. Adotando outra 

metodologia, o município realizou em 2010 um mapeamento (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO/FUNEP, 2010), que apontou para 33% dos domicílios nessa situação. Ou seja, cerca 

de um terço dos domicílios da cidade está construído em assentamentos precários do tipo 

favela e loteamentos irregulares. Os dados mostram que neles estão concentradas as principais 

situações de vulnerabilidade socioambiental6 do município, com o agravante de que parte 

significativa está localizada integral ou parcialmente em áreas de risco e de proteção 

ambiental.  

                                                 
6
Na definição de Alves (2006), vulnerabilidade socioambiental reflete “a sobreposição ou cumulatividade de problemas e 

riscos sociais e ambientais, que se concentram em determinadas áreas, espalhadas por toda a metrópole. Esta sobreposição 

(ou coexistência espacial) faz com que situações de pobreza e vulnerabilidade social, presentes em muitas áreas periféricas e 

periurbanas, sejam agravadas por exposição a riscos e degradação ambiental, tais como enchentes, deslizamentos de terra, 

poluição, contato com doenças de veiculação hídrica, etc.” 
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O processo histórico que tornou os assentamentos precários solução de moradia para 

parcela da população brasileira vem sendo tratado por vários autores que abordam suas 

causas, dimensão e características. 

Denaldi (2003) registra que, a despeito de indícios do surgimento de favelas já no 

século XIX, é no século XX que elas se colocam como alternativa de moradia para a 

população mais pobre. Cardoso (2007), por sua vez, aponta que foi ao longo desse século que 

as favelas foram se consolidando como a principal opção para as populações de baixos 

rendimentos. 

Tratando da dimensão dos assentamentos precários e /ou irregulares como alternativa 

de moradia no país, Maricato (2000) caracteriza o problema como resultado de um processo 

de urbanização que segrega e exclui, remontando às raízes da sociedade patrimonialista e 

clientelista do Brasil pré-republicano. A autora afirma que três fatores foram determinantes 

para a sua configuração: a industrialização de baixos salários combinada com um mercado 

residencial restrito; as gestões urbanas municipais e estaduais com tradição em investimento 

regressivo associado a obras que realimentam a especulação imobiliária; e a legislação 

ambígua ou a aplicação arbitrária da lei em relação à questão. 

Ferreira (2009, p.14) utiliza a expressão “deixa estar social” para caracterizar a ação 

do Estado em relação ao problema e afirma que  

por princípio, o sistema implantado restringia a possibilidade de se oferecer 

habitações, infraestrutura e equipamentos urbanos que garantissem qualidade 

de vida aos trabalhadores. A ‘melhor’ política habitacional e urbana era a da 

“não ação”, deixando as cidades brasileiras conformarem suas enormes 

periferias sob o signo da informalidade urbanística e da autoconstrução 

como única solução habitacional. 

Tratando de como se deu este processo, Rolnik (2009, p. 33) resgata que  

os assentamentos precários foram autoproduzidos por seus próprios 

moradores com os meios que se encontravam à sua disposição: salários 

baixos, insuficientes para cobrir o custo da moradia (OLIVEIRA, 1988; 

MARICATO, 1996), sem acesso a recursos técnicos e profissionais e nas 

terras rejeitadas ou vetadas para o mercado formal, como encostas íngremes 

e áreas inundáveis, além das vastas franjas de expansão periférica sobre 

zonas rurais. Assim foi sendo produzida a cidade “fora da cidade”. 

Conforme Bonduki (2008) e Maricato (2011) este processo intensifica-se nos anos 

1980, especialmente nas regiões metropolitanas. Analisando as décadas de 1980 e 1990, 

Maricato (2011) registra que, segundo dados do IBGE, enquanto a população brasileira 

cresceu a taxas de 1,9%, a do contingente de moradores de favelas atingiu 7,65%. Este 
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fenômeno se manteve, embora com menos intensidade, na década de 1990, quando a 

população brasileira cresceu 1,63% e a de moradores de favelas, 4,18%. 

Estudos desenvolvidos por Pasternak (1992, 1997, 1999 e 2008a) com base também 

nos dados do Censo IBGE, mostram o processo de crescimento da população residente em 

favelas em São Paulo e no Rio de Janeiro nestas duas décadas, com taxas sempre maiores do 

que o crescimento médio da população total. Segundo a autora, em 1980 a população 

residente em favela em São Paulo correspondia a 5,85% do total da população e, em 1993, 

este percentual subiu para 19,8%, resultado de uma taxa de crescimento de 11,92% anuais, 

contra 0,95% de taxa de crescimento da população total. O mesmo processo é verificado no 

Rio de Janeiro: em 1980, a população residente em favela atingia 13,8% e, em 1991, este 

percentual já havia crescido para 17,5%, resultado de uma taxa de crescimento no período da 

população de assentamentos precários de 2,60% anuais, contra 0,43% de taxa de crescimento 

da população total. 

O subdimensionamento do fenômeno dos assentamentos cria dificuldades para o 

adequado planejamento e implementação de políticas, conforme tratado por vários estudos e 

autores (MARQUES et al., 2008; CARDOSO, 2007; DENALDI, 2004; PASTERNAK, 

2008a). Porém, não obstante este subdimensionamento, não há dúvida quanto à gravidade do 

problema urbano resultante dos assentamentos precários, situação sintetizada por Rolnik 

(2006) ao afirmar que, apesar da diversidade das características dos municípios brasileiros, 

são raras as cidades que não têm parte da população vivendo em assentamentos precários. 

Esta realidade, porém, não é uniforme no interior dos assentamentos onde se verifica 

uma gama de situações. Analisando as características destas áreas em sua conformação atual, 

Magalhães e Villarosa (2012) registram que a forma como se deu o processo de ocupação 

resultou em territórios muito diversificados, em termos de localização, tamanho, densidade, 

qualidade construtiva, níveis de irregularidade, situação de risco, bem como, níveis de 

consolidação urbana. Os autores destacam que em geral os assentamentos têm em comum, 

além da irregularidade fundiária, a precariedade das condições de moradia, a carência de 

infraestrutura urbana e a segregação em relação à cidade formal. E consideram que essa 

variedade de configurações dificulta a ação do Estado e o desenho de suas políticas. 

Esta diversidade resulta em padrões urbanísticos muito distintos, que demandam 

intervenções também diversas, e que foram tratados por Denaldi (2009, p.112-113) com a 

definição de tipologias de assentamentos, por meio das quais classificou os assentamentos em 

“consolidados”, “consolidáveis” e “não consolidáveis”, como sintetizado a seguir: 
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Consolidados: são assentamentos já integrados urbanisticamente e dotados 

de infraestrutura básica. Não são necessárias intervenções físicas que alterem 

sua morfologia (reparcelamento de lotes, redefinição de sistema viário), ou 

mesmo a execução de obras de infraestrutura básica. (...) 

Consolidáveis: (...) aquele que apresenta condições favoráveis de 

recuperação urbanística e ambiental e de reordenamento urbano (abertura ou 

readequação de sistema viário, implantação de infraestrutura básica, 

regularização urbanística do parcelamento do solo), com ou sem necessidade 

de remoção (reassentamento) de parte das famílias moradoras. Esta remoção 

pode ser necessária para eliminar situações de risco, promover o 

desadensamento, executar intervenções urbanas ou, ainda, em função de 

restrições legais à ocupação. 

Não consolidáveis: é o núcleo que não apresenta condições de recuperação 

urbanística e ambiental e de reordenamento urbano. Trata-se de núcleos 

comprometidos por situações de risco e insalubridade não solucionáveis, 

como, por exemplo, os que se localizam sobre aterro sanitário, oleoduto, 

viário estrutural da cidade, áreas de risco, de preservação ambiental e non 

aedificandi. (...) São objeto de intervenção do tipo “remoção” e 

reassentamento em novas áreas. 

A diversidade dos assentamentos tem outra dimensão dada pelo próprio perfil 

socioeconômico da população neles residente e pelas condições de acesso à moradia nestas 

áreas.  

Ao longo do tempo, a favela constituiu-se alternativa de moradia tanto para os 

excluídos do mercado de trabalho, quanto para os incluídos de forma precária, assim como 

para os assalariados de baixa renda. Isto resultou em diferentes padrões de moradia e de 

ocupação do tecido urbano. Assim, constata-se que existem nos assentamentos precários 

imóveis de bom padrão construtivo convivendo com moradias muito precárias. Além disso, 

ocorrem situações de domínio muito distintas, com imóveis ocupados pelos seus titulares de 

domínio, mas também locados, cedidos, entre outros.  

Esta realidade se expressa na atividade continuada que Abramo (2009) denomina de 

Mercado Informal de Solo – MIS, assim conceituado:  

mercado de terra urbana que não está sujeito e regulado pelos direitos 

urbanísticos, de propriedade, tributário e comercial, nas suas práticas de 

comercialização e de locação de bens e serviços habitacionais e cuja base 

territorial, por definição, é uma propriedade que não respeita os preceitos do 

direito de propriedade e/ou urbanístico, e assim assume uma dimensão de 

informalidade urbana (ABRAMO, 2009, p.6). 

Estudos realizados por Baltrusis (2005) e Abramo (2001; 2009) mostram que este 

mercado é dinâmico e vem ganhando importância crescente, a ponto deste último autor 

considerá-lo “a nova porta de entrada dos pobres nas grandes cidades brasileiras” (ABRAMO, 

2009, p.69). 
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Registrado o processo de sua constituição e conformação atual, o fato é que as favelas 

estão presentes no território das cidades, especialmente nas regiões mtropolitanas e 

constituem hoje a alternativa de moradia viável para parte importante da população. Assim, de 

um lado tem-se a necessidade de intervenção das políticas públicas para resolver os seus 

problemas, e, de outro lado, pela amplitude de sua presença no tecido das cidades, cada vez 

mais as ações de infraestrutura urbana pública impactam estes assentamentos. 

 

2.2- A evolução do tema das remoções e deslocamento involuntário de famílias na 

abordagem dos assentamentos precários pelo Estado brasileiro 

Ao longo da história, o Estado brasileiro tratou do tema dos assentamentos precários 

de formas muito diversas, passando do “desconhecimento” do problema às políticas pautadas 

pelo controle e repressão ou clientelismo até incorporar a urbanização e consolidação de 

assentamentos precários como parte da política pública e reconhecer o direito à moradia a eles 

associados.  

Nas últimas duas décadas, os programas de urbanização integrada passaram a ser a 

resposta da Política Nacional de Habitação à problemática dos assentamentos precários e tem-

se marcos legais e normativos que preconizam o direito à moradia da população residente 

nestas áreas. 

Para se chegar a este desenho atual houve um longo percurso, no qual o tratamento de 

remoções e deslocamento de famílias nas intervenções associadas a assentamentos precários, 

tema desta pesquisa, esteve presente como um dos elementos centrais.  

A forma de lidar com o problema e, principalmente, as motivações da promoção da 

remoção/deslocamento passaram por mudanças, sendo possível, entretanto, identificar três 

diferentes estratégias de tratamento da questão nos processos de intervenção, as quais são 

abordadas a seguir. 

 

2.2.1- A Primeira Estratégia - A erradicação de caráter higienista com a remoção integral 

do assentamento 

Esta primeira forma de abordagem refere-se à diretriz com que o Estado brasileiro 

tratou inicialmente o fenômeno das favelas, preconizando a política de erradicação conforme 

tratado por autores como Bonduki (1998), Denaldi (2004) e Cardoso (2007).  

Tinha-se, assim, o deslocamento integral das famílias como resposta, no âmbito de 

uma política de caráter higienista, especialmente dirigida às áreas centrais das cidades. 
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Durante décadas, as políticas de desfavelamento, independente das características do 

assentamento, foram a marca da intervenção estatal, ao lado da ausência de intervenção nos 

assentamentos que se mantinham, já que não havia programas oficiais de governo para 

atendimento aos moradores de favela (DENALDI, 2004). Quando ofertadas, as soluções de 

reposição eram em geral moradias em áreas periféricas, desprovidas de infraestrutura 

adequada e/ou de serviços, gerando uma nova forma de moradia inadequada. 

Denaldi (2004, p.68) apresenta uma retrospectiva histórica da questão e registra que a 

principal ação do Governo Vargas foi propor a criação dos Parques Proletários, “alojamentos 

coletivos construídos em madeira, para onde as pessoas eram compulsoriamente removidas, 

(...) anunciados como primeira etapa do programa”. 

A autora destaca que o Governo Dutra elaborou “estudos e planos com o objetivo de 

erradicação e controle” das favelas, propondo projetos que explicitam até a proposta de que 

“os moradores retornassem ao seu estado de origem e aqueles cujos salários excedessem o 

mínimo estipulado fossem expulsos” (DENALDI, 2004, p.69). 

A mesma diretriz emanada do governo federal era adotada em geral por governos 

locais. Conforme analisado por Cardoso (2007), no Rio de Janeiro, por exemplo, foram 

diversas as tentativas de implementação de políticas com esta diretriz. Conforme o autor, já 

em 1930 foi formulada uma delas, o Plano Agache, que previa a remoção das favelas e o 

atendimento da população oriunda delas em cidades satélites. Registra ainda que este Plano 

inspirou a inclusão de dois componentes no Código de Obras do município de 1936: a 

proibição da construção de novas favelas e a realização de melhorias nas existentes para as 

quais a solução proposta era a substituição por núcleos de habitação de tipo “mínimo” por 

meio da construção de “habitações proletárias”. Segundo o autor, porém, em que pese a 

importância legal e simbólica dessa proibição, ela não se traduziu de fato em um plano de 

erradicação. 

Na análise das experiências do Rio, entretanto, verifica-se que ao longo do tempo a 

diretriz de erradicação expressa nos diversos planos conviveu com a execução de melhorias 

urbanas, com destaque para aquelas associadas à ação de entidades de caráter religioso 

(Fundação Leão XIII, Cruzada São Sebastião), atuando em parceria com município. Segundo 

Cardoso (2007), no caso do Rio de Janeiro, a literatura aponta que foi só na década de 1960, 

com o programa de erradicação de favelas desenvolvido pelo governador Carlos Lacerda, que 

se coloca efetivamente a polarização entre remoção e urbanização. O governo subsequente a 

Lacerda (Negrão de Lima) adotou posicionamento distinto e estabeleceu uma nova estrutura 
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institucional para lidar com o problema, criando a Companhia de Desenvolvimento de 

Comunidades – Codesco, cujo objetivo central era integrar a comunidade subnormal no bairro 

adjacente, experiência considerada pelo autor como demarcadora das novas abordagens 

futuras. 

Em 1964, surge um novo contexto na política de habitação com a criação do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), constituído no início da ditadura militar para financiar, com 

recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), obras de habitação, 

saneamento e outros grandes projetos. Entretanto, a favela não era objeto da política.  

Para o BNH, à época da sua criação, a favela constituía déficit de moradia e, portanto, 

a solução era a produção de novas habitações para viabilizar sua erradicação. Desse modo, 

foram constituídos organismos próprios com o objetivo de implementar esta política, como é 

o caso da Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana – Chisam, no 

Rio de Janeiro, e e da Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana – 

Chisbel, em Belo Horizonte. Com esta estrutura e estratégia foram realizados diversos 

processos de remoções compulsórias de famílias para conjuntos e loteamentos na periferia das 

cidades.  

Focando no tema do projeto de pesquisa, no período em que predomina a diretriz da 

erradicação as ações estatais geram dois conflitos que se mantêm entre os mais importantes 

aqui mapeados: a resistência à remoção e a resistência ao tipo de solução de reposição 

viabilizada. 

Vale ressaltar o papel dos movimentos de resistência à remoção. Nesse período, no 

final da década de 1960, importante caso ocorreu no Rio de Janeiro e culminou na 

urbanização da favela de Brás de Pina. Frente ao anúncio de despejo pelo Estado, ocorre um 

processo de organização e resistência dos moradores da favela, apoiados pela Igreja, entidades 

populares e técnicas e, desse modo, conseguiram que prevalecesse a proposta de manutenção 

da ocupação. Sua urbanização foi viabilizada por meio da CODESCO e, segundo Cardoso 

(2007), a experiência de Brás de Pina e das outras favelas urbanizadas sob a égide da 

Companhia firmou-se como uma referência “alternativa” no exato momento em que o regime 

militar endurecia a repressão à resistência da população favelada às remoções, que alcançaram 

seu apogeu entre 1968 e 1974. 

O outro componente de conflito em relação à estratégia de erradicação refere-se à 

resistência às soluções de resposição implementadas e às suas inadequações. Valladares 

(1978) aponta que expressivas parcelas das famílias removidas de núcleos de favelas para os 
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conjuntos construídos à época, transferem estas moradias para terceiros (o “passa-se uma 

casa”). Tem-se na prática a recusa à solução imposta pelo poder público, e por razões 

diversas, que vão desde a distância dos conjuntos dos locais de trabalho até o próprio custo da 

moradia regular (problemas que continuam sendo verificados em intervenções atuais). Cabe 

lembrar que são deste período soluções que configuram verdadeiros traumas na política 

urbana, como os assentamentos Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e Cidade Tiradentes, em 

São Paulo, esta última considerada o maior complexo de conjuntos habitacionais da América 

Latina e implantada na década de 1980 para atender famílias atingidas por deslocamento 

decorrentes de diversas obras públicas municipais. No município de São Bernardo, estudo de 

caso desta pesquisa, também se realizaram intervenções dessa natureza. Na década de 1970, 

centenas de famílias residentes em assentamentos impactados por obras públicas em diversas 

regiões da cidade foram reassentadas no bairro Santa Cruz, na região chamada de pós-balsa, 

cujo nome já informa o padrão de exclusão territorial da solução: área muito distante do 

centro da cidade, cujo acesso se dá somente por travessia de balsa. 

Conforme Bueno (2000) e Denaldi (2004), somente em 1979 acontece uma alteração 

pontual nesta abordagem do Governo Federal e do BNH com relação às favelas, com a 

criação do Promorar, programa que admitia a sua consolidação no próprio local onde estavam 

implantadas e financiava a infraestrutura e a substituição das moradias precárias. Entretanto, 

esta mudança de discurso tem pouco resultado prático, já que o volume de recursos investidos 

e a abrangência do programa não correspondiam à dimensão da realidade existente, 

configurando-se como programa alternativo. 

A erradicação de favelas como estratégia predominante é abandonada e vários fatores 

explicam o fato: a limitação/ prioridade de investimento federal; a mobilização e a resistência 

dos movimentos sociais; e a própria crítica ao processo de remoção, inclusive em nível 

internacional. Conforme Cardoso (2007), as críticas a esta política na I Conferência do 

Habitat, realizada em Vancouver, em 1976, resultaram, inclusive, na reorientação da 

abordagem do tema por instituições como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID. 

Conforme Mukhija (2001), nos países em desenvolvimento, as agências internacionais 

lideradas pelo Banco Mundial adaptaram e promoveram as ideias de "auto-ajuda" de John 

Turner e apoiaram a política de legalização da posse, com estratégias e programas que passam 

a priorizar a consolidação dos assentamentos e moradias existente. O autor resgata o 
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conhecido argumento de Turner de que as favelas eram parte da solução habitacional, e não 

do problema, não havendo necessidade de demoli-las. 

 

2.2.2- A Segunda Estratégia – Urbanização e consolidação dos assentamentos – “Não 

remover nada” 

A segunda importante estratégia ganha corpo nos anos 1980 e diz respeito a consolidar 

e urbanizar os assentamentos, tendo a “não-remoção” como um dos seus princípios.  

Conforme Maricato (2011), a solução para favelas avançou em torno do debate entre 

dois polos, a remoção dos moradores ou a urbanização do núcleo com a permanência dos 

mesmos. Defendendo a urbanização, durante muitos anos, atuaram a Igreja Católica, 

profissionais urbanistas e assistentes sociais, além de moradores organizados. Aos poucos, as 

práticas de urbanização de favelas ganharam espaço sobre o domínio, antes absoluto, das 

práticas de remoção violenta. Segundo a autora, este cenário é resultante de um conjunto de 

fatores, assim sintetizados: 

a) a crescente mobilização da população empobrecida pelo aumento do 

desemprego (e estimulada pela ampliação da participação democrática 

decorrente da luta contra ditadura),  

b) a eleição de prefeitos progressistas,  

c) o engajamento de profissionais e técnicos que apresentavam novas 

soluções arquitetônicas, de engenharia e acompanhamento social e  

d) o investimento municipal de recursos orçamentários (como resposta à 

ausência do governo federal e à quase totalidade dos governos 

estaduais) (MARICATO, 2011, p.107). 

As administrações progressistas foram decisivas na implementação desta estratégia de 

intervenção, seja pelo seu comprometimento com a luta pela Reforma Urbana e os direitos 

sociais, seja pelo histórico de resistência dos seus líderes às remoções, ou ainda pelo aporte de 

recursos, predominantemente municipal, no período.  

A estratégia de intervenção defendida por esses atores era a consolidação dos 

assentamentos por meio da urbanização e a remoção de famílias não deveria ser praticada. 

Segundo Denaldi (2008), a ação era orientada pelo reconhecimento legal da posse da terra e a 

garantia de “direitos sociais mínimos”, como o acesso a saneamento. 

Conforme já registrado, a lógica da consolidação passou a ser financiada pelo governo 

federal por meio do Promorar, que se mantém até a extinção do BNH, em 1986. Sua 

abrangência, entretanto, foi restrita, uma vez que, de acordo com Bueno (2000), de 1979 até 

1984, o programa financiou apenas 206.000 mil moradias.  
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No Governo Collor, abriu-se a possibilidade de aplicação de recursos do Orçamento 

Geral da União – OGU no âmbito do “Programa de Construção e Recuperação de Habitações 

em Áreas Degradadas”, mas o volume de recursos envolvidos também foi insignificante. 

Cardoso (2007) registra também algumas iniciativas de governos estaduais observadas 

no final da década de 1970 e início dos anos 1980: o Governo de Minas Gerais criou o 

Programa de Desenvolvimento de Comunidades – Prodecom, em 1979, e o Programa de 

Integração Urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte – PIURMBH, em 1983; e o 

Governo do Rio de Janeiro, na gestão de Leonel Brizola, iniciada em 1983, criou o programa 

“Cada Família um Lote”, por meio do qual foram desenvolvidas algumas intervenções de 

urbanização de favelas. 

Em que pesem essas iniciativas das escalas federal e estaduais, o protagonismo foi dos 

municípios. Autores como Bonduki (1998), Denaldi (2004), Cardoso (2007) e Maricato 

(2011) destacam como exemplos de cidades pioneiras nesta lógica de abordagem: Recife, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Diadema (situada na Região do Grande ABC). 

Analisando as particularidades das experiências deste período, Denaldi (2008) registra 

que elas se caracterizavam pela intervenção emergencial, destinada a promover, em algum 

grau, melhoria das condições de infraestrutura, com projetos quase sempre executados in loco 

e que se atinham, na maioria dos casos, aos limites ocupados pela favela. 

A autora aponta ainda que, de forma geral, não havia um investimento em planos e 

projetos e cita exemplos de práticas de cidades pioneiras em relação ao tema: em Recife, no 

período, praticamente todas as intervenções em Zona Especial de Interesse Social – Zeis 

tinham caráter pontual, sem orientação de planos urbanísticos, e até 1993 só existiam em duas 

delas; em Diadema, executavam-se as obras e o parcelamento sem contar com projeto e 

levantamento planialtimétrico cadastral; e, em Belo Horizonte, nesta época, as intervenções 

eram norteadas pelos levantamentos de campo, que funcionavam como projetos. Ainda 

conforme Denaldi, esta situação contribuiu para a existência de soluções inadequadas e que às 

vezes agravavam problemas ambientais. 

Experiências paradigmáticas do período são verificadas em muitas cidades. No caso 

do Rio de Janeiro, por exemplo, estrutura-se o Projeto Mutirão que realizou intervenções em 

60 favelas, numa ação que combinava trabalho voluntário (em mutirão) com trabalho 

remunerado (CARDOSO, 2007). Coordenadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social - SMDS, as ações do Projeto abrangiam, conforme o autor, obras de pavimentação, 
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infraestrutura, pequenas contenções, construção de creches e centros comunitários. Além 

disso, promoviam o reflorestamento de encostas. 

Na Região do ABC, muitas intervenções foram desenvolvidas segundo esta diretriz, 

com destaque para Diadema, mas também em Santo André e São Bernardo do Campo.  

Do ponto de vista do tema da pesquisa, na lógica de intervenção que prevaleceu nesta 

segunda estratégia de abordagem, remoções eram executadas em último caso, como situação 

de exceção. A solução de reposição, por sua vez, em geral dava-se no interior do próprio 

assentamento.  

É possível verificar que muitas vezes ‘não remover’ resultou na consolidação de 

situações inadequadas. A partir de três estudos de casos realizados na cidade de Diadema, 

Coelho (2017) analisa as condições de moradia em favelas urbanizadas segundo esta 

estratégia considerando três variáveis: adensamento, salubridade e segurança estrutural. Os 

resultados mostram que cerca de dois terços dos domicílios apresentam condições graves de 

precariedade habitacional e não atendem parâmetros mínimos de adequação. Chama a 

atenção, por exemplo, um dos núcleos em que se constatou que 65,57% dos domicílios são 

inadequados do ponto de vista da ventilação. 

Em São Bernardo do Campo, cidade cuja experiência é analisada neste projeto, 

algumas áreas que tiveram intervenção no final da década de 1980, seguindo esta estratégia, 

apresentavam problemas semelhantes, além de situações de risco não resolvidas, e outras 

dependiam de novas obras para assegurar a regularização. Alguns destes assentamentos foram 

objeto de intervenção de urbanização integrada contratadas com o PAC em 2009 e 2010, com 

vistas a consolidar a solução da moradia adequada e a urbanização. Um deles compõe o 

Complexo Silvina/ Audi, objeto de estudo de caso desta pesquisa.  

Cabe registrar que, apesar da ampliação do entendimento sobre a importância da 

urbanização e do predomínio da estratégia de urbanizar sem remover, as propostas de 

erradicação não deixam de ser praticadas. Maricato (2011) menciona como exemplo de 

remoção dos moradores contra a sua vontade, intervenção ocorrida no município de São Paulo 

no final dos anos 1980, quando, na gestão Jânio Quadros, o poder público interviu com uso da 

violência para erradicar as favelas situadas nas avenidas Juscelino Kubitscheck e Cidade 

Jardim, áreas nobres da cidade. 
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2.2.3- Terceira Estratégia - Urbanização integrada com remoções e soluções de reposição 

Esta terceira estratégia refere-se à urbanização integrada como a solução adequada 

para os problemas dos assentamentos precários. Nesta abordagem, preconiza-se a realização 

das obras e ações necessárias à moradia adequada e à integração dos assentamentos à cidade. 

E entende-se que em muitas situações as remoções e os deslocamentos são indispensáveis 

para garantir a moradia digna ou para promover a adequada recuperação urbanística e 

ambiental da área sob intervenção, desde que assegurado o direito à moradia das famílias 

impactadas por deslocamentos.  

Ela se origina do amadurecimento das experiências municipais da década de 1980, já 

abordadas, e sua consolidação relaciona-se também com alguns outros fatores, entre os quais 

se destacam: o crescimento e adensamento das favelas, já tratado aqui; o reconhecimento da 

necessidade de articular a agenda urbana e ambiental, que trouxe para o debate parâmetros de 

sustentabilidade urbana e ambiental nestas intervenções; os novos marcos legais brasileiros de 

proteção ao direito à moradia; e a efetivação de experiências em parceria com agências 

internacionais, que aconteceram tanto em nível local, como em nível nacional e que 

contribuíram de forma importante para o aprimoramento das intervenções. 

Neste contexto, em que pese a permanência de propostas de erradicação, a estratégia 

de urbanização e consolidação dos assentamentos precários é disseminada.  

Nesta expansão, observa-se, a partir da década de 1990, uma alteração das práticas do 

processo de urbanização de favelas e uma progressiva ampliação da abordagem do tema, 

certamente reflexo dos debates e aprendizados decorrentes das experiências da década 

anterior, mas também da formulação e implementação por algumas prefeituras de capitais e 

por alguns governos de Estado de programas com maior abrangência e volume de 

investimentos. 

Autoras como Denaldi (2008) e Bueno (2000) apontam alguns elementos que marcam 

esta alteração de abordagem: a preocupação em fazer do processo de urbanização um 

instrumento de integração da favela à cidade; a importância dada ao projeto; a diversificação 

das soluções de projeto, tanto urbanísticas, como habitacionais (incluindo remoção e produção 

de novas moradias no interior das favelas); a definição de normas para execução dos serviços 

e obras; e a implantação de instrumentos de gestão participativa. Um outro elemento 

importante que contribui para o aprimoramento das diretrizes e estratégias de implementação 

destas ações é a interação com as agências internacionais, com as quais algumas importantes 

intervenções foram contratadas diretamente com entes subnacionais brasileiros. 
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No período de disseminação desta estratégia, o tema da urbanização entra na agenda 

das políticas do Governo Federal. Mas os municípios continuam tendo papel fundamental, 

dado especialmente pelo investimento na ação. Pesquisa realizada pelo Observatório das 

Metrópoles e abordada por Cardoso (2007) mostra que, na década de 1990, entre os 50 

municípios mais populosos do Brasil os programas de urbanização e de regularização 

fundiária de assentamentos estão entre os que têm maior nível de investimento apenas com 

recursos próprios. Denaldi (2003, p.102), por sua vez, cita dados do IBGE a respeito do 

mesmo período que mostram que “dos municípios com mais de quinhentos mil habitantes que 

possuem favelas, 84,6% executavam programas de urbanização de assentamentos, 80,7% 

realizavam programas de regularização de assentamentos”. 

Esta é a estratégia adotada nos estudos de caso analisados e por isso terá aqui uma 

abordagem mais ampla do que as demais, com foco em experiências representativas dos entes 

subnacionais e nas formulações da política nacional de habitação. 

 

2.2.3.1 - Experiências dos entes subnacionais e a disseminação da estratégia de urbanização  

Três intervenções são apontadas por autores como Maricato (2011), Denaldi (2003), 

Cardoso (2007) e Bueno (2000) como paradigmáticas dos elementos e desafios que compõem 

esta terceira estratégia que se difunde a partir da década de 1990: O Programa de Saneamento 

Ambiental do Reservatório Guarapiranga, em São Paulo; o Programa Favela Bairro, no Rio 

de Janeiro; e o Programa de Melhoramentos das Favelas do Município de São Paulo 

(Cingapura/Prover). Elas serão rapidamente abordadas aqui, considerando a relação entre 

estratégia de urbanização e a remoção/ deslocamento de famílias para execução destas obras. 

O Programa de Saneamento Ambiental do Reservatório Guarapiranga, contratado em 

1992 pelo Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de São Paulo com o Banco Mundial, 

constituiu um componente do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga 

na RMSP. Trata-se do componente Urbanização de Favelas, que tinha a execução 

compartilhada entre dois agentes, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

do Estado de São Paulo – CDHU e a Prefeitura de São Paulo, por meio da SEHAB. 

Conforme Denaldi (2003, p.110), o Programa preconizava “a urbanização e a 

adequação da infraestrutura nas favelas e loteamentos irregulares ou clandestinos, buscando 

diminuir a carga de esgoto aportado à represa e o transporte de sólidos para os cursos d’água 

responsáveis pela poluição dos mananciais”. A autora considera que “a mais importante 

inovação do programa foi propor a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 
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modelo de gestão”, um diferencial em termos da perspectiva de integração do assentamento à 

cidade. Considerando os elementos analisados nesta pesquisa é também um diferencial 

importante o fato de que o programa se propõe a sanear o manancial por meio da urbanização 

dos assentamentos que lá se encontram e não mais pela sua retirada, embora – como já dito – 

esta ação implique a remoção de parte das unidades implantadas nas áreas. 

Uemura (2000) registra que o Programa previa o atendimento de 25 mil famílias em 

168 favelas e 35 mil em 54 loteamentos, e que na sua meta inicial estava prevista a remoção 

de cerca de 12% da população de favelas, as quais seriam atendidas em cerca de 2.981 novas 

unidades a serem por ele construídas.  

O Programa Favela Bairro foi contratado em 1995 pela Prefeitura do Rio de Janeiro 

com o BID, à época com o nome formal de Programa de Urbanização de Assentamentos 

Populares do Rio de Janeiro – Proap. Denaldi (2003) o considera como um dos exemplos 

mais importantes das políticas de urbanização de favelas estruturadas na década de 1990 que 

colocam entre os seus objetivos a integração da favela à cidade. Este aspecto é considerado 

pela autora como a característica mais marcante do Programa. Para alcançar este objetico o 

programa preconiza a execução de infraestrutura, equipamentos, serviços públicos e melhoria 

ou abertura de acessos na favela, conectando-os à malha viária do entorno. 

Para se ter referência da sua abrangência, no encerramento do 1o contrato firmado com 

o BID (foram três contratos), em dezembro de 2000, o Programa apresentava os seguintes 

resultados principais: intervenções em 62 favelas e 16 loteamentos, com 75.796 famílias 

atendidas com obras e ações com destaque para a implantação de saneamento básico, que 

atingiu 96% das moradias com obras de rede de água concluídas e 90% com serviços de 

esgoto e para a eliminação dos riscos geológicos, eliminados ou mitigados dentro da área 

urbanizada (MAGALHÃES; VILLAROSA, 2012). Tratando especificamente do tema desta 

pesquisa, nos documentos técnicos do Contrato com o BID, inicialmente definiu-se o 

percentual máximo de remoções como 5% dos imóveis cadastrados na área, salvo exceções 

avaliadas e aprovadas pelo BID. Posteriormente, o percentual foi redefinido para 7%. 

Diretriz diferente desta, em termos das remoções, norteou a terceira experiência 

abordada aqui, que é o Programa Cingapura/Prover. Ele foi objeto de contrato firmado em 

1994 entre a Prefeitura de São Paulo e o BID, tendo como objetivo melhorar as condições de 

vida, sociais e ambientais da população de baixa renda, por meio da urbanização de favelas e 

da regularização de loteamentos, elegíveis para o programa, no município de São Paulo 

(MAGALHÃES; VILLAROSA, 2012). 
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O diferencial do Cingapura/ Prover em relação aos demais projetos é o elemento que 

se tornou sua marca: a estratégia de urbanização e manutenção dos moradores no mesmo local 

por meio da verticalização das moradias. Este modelo de intervenção é caracterizado por 

Cardoso (2007) como de “reurbanização” e foi questionado em muitas situações. Praticava-se 

a substituição do tecido urbano, o que pressupõe a remoção da totalidade da população, que 

passa por soluções de abrigamento transitório (auxílio aluguel ou outros) antes do seu 

atendimento definitivo. Incorpora o tema da moradia transitória, hoje constitutiva dos 

processos de intervenção nos assentamentos precários. 

Em trabalho que avalia operações de desenvolvimento urbano e de urbanização de 

favelas financiadas pelo BID, Magalhães e Villarosa (2012, p.135) registram que a meta 

contratual do Cingapura/ Prover em relação à urbanização de favelas abrangia: “obras de 

urbanização, infraestrutura básica e edificações em aproximadamente 20 favelas, atendendo 

cerca de 11.000 famílias de baixa renda (9.000 apartamentos e 2.000 embriões de moradias)”. 

O balanço realizado pelos mesmos autores sobre o programa, por sua vez, aponta para a 

efetivação de 82,5% da meta contratual. 

Considera-se neste trabalho que os três programas trouxeram efetivamente importantes 

contribuições ao debate e ao aprimoramento das práticas. E, em se tratando do tema da 

pesquisa, são muito representativos dos dilemas vividos no período subsequente, em que a 

intervenção em favelas se amplia-se e qualifica-se. Entre eles destaca-se a necessidade de 

elevar o percentual de remoção para: i) promover uma adequada recuperação ambiental do 

assentamento e entorno (setor urbano); e (ii) elevar o padrão de consolidação do assentamento 

e das moradias. A experiência mostrou que a opção pelas soluções mais adensadas e que 

reduzem o percentual de remoção assegura a manutenção da maioria das famílias em sua 

localização original, entretanto impõe limites para elevar a qualidade da intervenção. Por 

outro lado, as intervenções que geram maior qualificação do assentamento resultam em 

percentual mais elevado de remoções e em custos muito superiores às médias aplicadas na 

urbanização convencional, dada a escala maior de produção habitacional, em geral com 

reassentamentos externos, além de demandar soluções transitórias. 

Vale ressaltar novamente que as práticas de urbanização e consolidação de 

assentamentos continuam convivendo com intervenções de remoções de famílias, cujas 

motivações não se relacionam com a garantia da moradia adequada, especialmente em áreas 

priorizadas para projetos de interesse do mercado imobiliário. Um exemplo desta prática é 

apontado na implantação da Operação Urbana Água Espraiada, no âmbito da qual Fix (2010) 
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registra a expulsão de mais de 50 mil pessoas para a abertura da avenida Jornalista Roberto 

Marinho durante a gestão de Paulo Maluf (1993-1996). 

As experiências de urbanização integrada, realizadas nas últimas décadas pelos entes 

subnacionais, indicam a sua potencialidade como solução adequada para os assentamentos 

precários, mas também a necessidade de aprofundamento da reflexão sobre o padrão das 

consolidações e o papel das remoções/ deslocamento de famílias neste processo de 

intervenção. 

 

2.2.3.2 - A urbanização integrada na agenda do Governo Federal  

A diretriz da urbanização integrada com as remoções que se fizerem necessárias se 

amplia e fortalece no momento em que o tema da intervenção nos assentamentos precários e 

também a estratégia para tratar as remoções e deslocamentos dela decorrentes passam a ser 

abordados pela política nacional, dando uma nova dimensão à questão. 

Considerando as definições da política nacional, verifica-se que é no Governo Itamar 

Franco (1992-1994) que tem início a inflexão na lógica de abordagem dos assentamentos 

precários. Isto se dá com a criação do Programa Habitar Brasil, primeiro programa federal que 

destina recursos do OGU ao desenvolvimento de ações de urbanização, porém em escala 

muito pequena (DENALDI, 2004). 

Denaldi (2008) aponta que a institucionalização efetiva das políticas de urbanização de 

favelas no âmbito do Governo Federal inicia a partir de 1995, durante o Governo Fernando 

Henrique Cardoso – FHC, quando são instituídos e adequados vários programas para 

promovê-las. O documento que trata da Política Nacional de Habitação7 aborda o tema da 

urbanização de assentamentos precários em alguns tópicos e prevê a instituição de programa 

de apoio ao poder público local para ações que objetivem a urbanização de áreas ocupadas por 

habitações precárias ou o reassentamento de famílias que vivem em áreas de risco, insalubres 

ou impróprias. Estavam previstas entre outras formas de atuação: a produção de lotes 

urbanizados, a construção, conclusão e melhoria de habitações; a execução de obras e serviços 

de infraestrutura e de eliminação de risco; a construção de equipamentos comunitários e a 

regularização fundiária (BRASIL, 1996). 

                                                 
7
Considerando o tema da pesquisa, cabe registrar que neste documento da Política Nacional de Habitação tem-se 

uma menção à “Proteção Quanto ao Despejo Forçado”, na qual há o seguinte posicionamento quanto ao 

deslocamento involuntário: nas ações envolvendo a necessidade de remoção de moradores de habitações ou 

áreas que apresentem impossibilidade de permanência dos habitantes no local, deve assegurar-se nesta ação, o 

respeito aos direitos humanos, tendo-se em conta que as pessoas sem moradia não devem ser penalizadas por sua 

condição (BRASIL, 1996). 
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Denaldi (2004, p.78) caracteriza como um avanço “o estabelecimento de programas 

que financiam a urbanização de favelas (com a utilização de recursos do OGU) como 

prioritários e não mais como ‘programas alternativos’”. 

No período do Governo FHC, também foram criados programas voltados para a 

urbanização de áreas degradadas vinculados à área de saneamento. Somando as áreas de 

habitação e saneamento, tem-se como programas deste período inicial que abordam os 

assentamentos precários: o Habitar Brasil e o Programa de Ação Social em Saneamento – 

PASS, que atuam com recursos do OGU; e o Pró Moradia e o Pró Saneamento, com recursos 

do FGTS. Posteriormente, com recursos contratados a partir de financiamentos do BID, foi 

constituído na área de habitação o Programa Habitar Brasil – BID. Na área de Saneamento, 

foram contratados o PASS- BID, que tinha recursos para obras de urbanização e o Programa 

PAT Prosanear, com recursos do Banco Mundial, que financiava a elaboração de projetos de 

urbanização e saneamento integrado para favelas. 

Para a estratégia de abordagem dos assentamentos precários, tratada neste tópico, tem 

contribuição importante o Programa Habitar Brasil – BID – PHBB, financiado por meio de 

acordo de empréstimo estabelecido entre a União e o BID em 1999, a partir de debates 

iniciados em 1997. O objetivo do programa era contribuir para elevar a qualidade de vida das 

famílias de baixa renda, predominantemente na faixa de até três salários mínimos, que 

residam em aglomerados subnormais (BRASIL, 1999). 

A implementação do Programa dava-se por meio de contratos de execução firmados 

com os agentes locais (Estados ou municípios) os quais tinham que elaborar projetos básicos 

não só para todas as obras, mas igualmente para a Regularização Fundiária e para o Trabalho 

Social. Exigia-se também que o projeto fosse aprovado pela população, com a adesão 

formalizada por mais de 80% das famílias cadastradas nas áreas. É neste Programa que se 

registra o primeiro normativo específico para reassentamentos em programas de urbanização, 

tema que será tratado no Capítulo 3 deste trabalho. Conforme Balanço do Ministério das 

Cidades (BRASIL, 2009a), o PHBB abrangeu um universo de 119 municípios com contratos 

no âmbito do Subprograma de Desenvolvimento Institucional – DI e em 84 destes municípios 

foram efetivados 119 contratos de obras de urbanização. 

Analisando o período de governo FHC, Denaldi (2003) aponta que, apesar do avanço 

da criação dos programas, seu impacto no déficit foi muito limitado, seja pelas dificuldades 

técnicas do processo de contratação (inovador para o que se praticava na máquina federal até 

aquele momento); seja pelo volume de recursos não onerosos aportado, insuficiente para o 
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problema; ou ainda pela falta de capacidade de endividamento dos entes locais para tomar 

recursos onerosos, como é o caso do FGTS. 

No Governo Lula, iniciado em 2003, uma nova dimensão é dada para as intervenções 

em assentamentos precários. Este processo acontece no âmbito de uma nova 

institucionalidade para o planejamento urbano no Brasil, resultante da criação do Ministério 

das Cidades, da formulação da Política Nacional de Habitação, do Plano Nacional de 

Habitação – PlanHab, e da criação do Sistema na Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).  

No que diz respeito aos assentamentos precários, a Política Nacional de Habitação 

formulada no período, e vigente até 2016, período da pesquisa, define entre seus objetivos: 

promover a urbanização, regularização e inserção dos assentamentos 

precários à cidade [...] respeitando-se o direito da população de permanecer 

nas áreas ocupadas por assentamentos precários ou em áreas próximas, que 

estejam adequadas ambiental e socialmente, preservando seus vínculos 

sociais com o território, o entorno e sua inserção na estrutura urbana, 

considerando a viabilidade econômico-financeira das intervenções 

(BRASIL, 2004, p.31-34). 

Numa primeira fase, estas intervenções de urbanização foram contratadas por 

intermédio de Programa do FNHIS, cujo objetivo era “promover a urbanização de 

assentamentos humanos precários, com a execução de intervenções necessárias à segurança, 

salubridade e habitabilidade da população localizada em área inadequada à moradia, visando a 

sua permanência ou realocação” (BRASIL, 2004, p.40). Por meio deste programa foram 

firmados 175 contratos 8  tendo como objeto a Urbanização de Assentamentos Precários 

(UAP). 

Em 2007, esta intervenção entra numa nova fase com o lançamento do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), projeto anticíclico voltado para fomentar o 

desenvolvimento econômico, no qual foi incluído o componente Urbanização de 

Assentamentos Precários.  

Avaliando o lançamento do PAC, Maricato (2011) aponta como aspecto relevante o 

fato de a urbanização de favelas, ou de um modo mais geral, a recuperação de áreas urbanas 

degradadas, nos termos previstos no programa, buscar uma condição urbana saudável, 

exatamente para os mais pobres. Segundo a autora, o programa não ignora a cidade existente, 

e propõe enfrentar o passivo urbano existente elevando o padrão de urbanidade. 

                                                 
8
Número que já exclui as contratações canceladas por não execução. Entrevista com a gestora do Programa no 

Ministério das Cidades, Mirna Quinderé Chaves, em março de 2017 (CHAVES, 2017). 
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O Ministério das Cidades, por meio de documentos e publicações, reconhece a 

complexidade do tema e define em seus documentos os parâmetros da urbanização 

pretendida: 

As intervenções físicas abrangem a implantação de infraestrutura básica, 

incluindo rede elétrica, iluminação pública e saneamento ambiental; a 

eliminação das situações de risco geotécnico e a redução significativa da 

frequência das inundações, mediante retaludamentos, estruturas de 

contenção e intervenção na drenagem fluvial; adequação do sistema viário 

(...); recuperação ambiental e revegetação de áreas impróprias ao uso 

habitacional, que venham a ser desocupadas, medidas de desadensamento e 

re-ordenamento da ocupação, quando necessárias, apoio a melhoria nas 

habitações existentes; construção de novas unidades habitacionais e de 

equipamentos comunitários, entre outras (BRASIL, 2010a, p.37). 

 

Para a contratação das intervenções, tem-se a exigência de projetos técnicos que 

proponham soluções para os problemas do assentamento nos termos das diretrizes acima 

apontadas. Da mesma forma que no PHBB, os planos devem abranger também a 

regularização fundiária das unidades e o trabalho social com as famílias. 

Para além da adequação das diretrizes de intervenção, pelo volume de investimentos, o 

PAC assegura uma nova escala para a intervenção em favelas, em nível nacional. Dados 

coletados no site do Programa e consolidados a partir de entrevista com a equipe da Secretaria 

Nacional de Habitação – SNH (CHAVES, 2017) mostram esta nova escala: até 2014, atingiu-

se um total de 1.123 contratos assinados pelo PAC para urbanização de assentamentos 

precários. A maioria deles, 968, constituía contratos de repasse firmados tendo como fonte o 

Orçamento Geral da União, em suas diversas modalidades (FNHIS, PPI e Migração do HBB). 

Os demais, 155, foram contratos de financiamento com fonte onerosa, seja o Pró Moradia 

(tendo como fonte FGTS) ou o Programa Multi-Setorial Integrado – PMI (tendo como fonte o 

BNDES).  

Este aumento da escala de intervenção foi verificado também na região do ABC. 

Conforme Denaldi e Ferrara (2017), os contratos firmados abrangeram 106 assentamentos que 

abrigam cerca de 66 mil famílias, o que corresponde a 35% do total daquelas que habitam 

assentamentos precários na região. Considerando contratos firmados de 2007 a 2015 (não 

necessariamente já executados), as autoras apontam uma previsão de investimento de R$1,67 

bilhão de reais para urbanização de assentamentos precários na Região, volume 

absolutamente inédito. 

Outra dimensão desta ampliação de escala diz respeito ao próprio porte dos projetos 

contratados. Samora (2009) aponta que enquanto os projetos contratados no âmbito do FNHIS 
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foram direcionados ao atendimento de favelas de menor porte, no PAC eles foram destinados 

também aos grandes complexos de favelas, com objetivos mais amplos como erradicar 

palafitas, despoluir mananciais e equacionar áreas de risco iminente nas principais metrópoles 

do país. A autora destaca entre os grandes complexos com contratos firmados no PAC/PPI: 

Rocinha, Manguinhos e Alemão, no Rio de Janeiro; Heliópolis e Paraisópolis, em São Paulo; 

e Guarituba, na Região Metropolitana de Curitiba. 

Cabe registrar, entretanto, que nem todos os contratos do PAC referem-se a Projetos 

de Urbanização Integrada e Integral. Verifica-se nas operações contratadas a diversidade de 

abordagens técnicas e práticas institucionais que persistem no país. Assim, têm-se também 

contratos que se referem à urbanização simples e outros à reurbanização, com relocação/ 

reassentamento integral das famílias. 

Focando no tema da pesquisa, tanto os documentos de Programas do FNHIS, quanto 

os do PAC, trazem o entendimento de que remoções/ deslocamentos são parte do processo de 

intervenção nos assentamentos precários e estabelecem diretrizes para sua abordagem. 

Embora a normatização do PAC quanto ao assunto deslocamentos involuntários e remoções 

seja detalhada no Capítulo 3, cabe aqui uma breve abordagem.  

Até 2013, este tema foi normatizado por meio das Instruções Normativas e Manuais 

Operacionais dos Programas, atualizados periodicamente, em especial nos tópicos que tratam 

do Trabalho Social. As exigências e diretrizes abordam os três componentes usuais de 

conflitos até então mapeados: razões da remoção, soluções de reposição e processo de 

implementação dos deslocamentos involuntários. No período de 2012 e 2013, especialmente 

frente ao contexto de questionamento por movimentos sociais quanto a desrespeito a direitos 

sociais em processos de reassentamento, com destaque para aqueles associados a obras da 

Copa e grandes projetos de mobilidade, tem-se um novo marco para o tema reassentamento 

estabelecido pela Portaria no 317, de 18 de julho de 2013. Ela abrange todos os programas do 

Ministério das Cidades, inclusive os projetos de urbanização (BRASIL, 2013a). 

A Portaria reflete os novos debates por direitos associados aos assentamentos 

precários, o que se expressa na institucionalização de novas salvaguardas e na inclusão de 

novas soluções de reposição, como é o caso das soluções de indenização. As opções de 

reposição para os programas abrangidos por ela (Urbanização Integrada, Produção 

Habitacional, Redução de Risco, Saneamento e Mobilidade) mantêm-se concebidas com a 

lógica do respeito ao direito à moradia e da garantia deste direito, em caso de remoção, 
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prioritariamente por meio da produção de novas moradias em empreendimentos públicos (em 

alguns, com algum nível de retorno e, em outros, como o PMCMV, sem ônus). 

Do ponto de vista dos Projetos de Urbanização, tanto os programas federais quanto a 

Portaria mantêm o entendimento expresso por Denaldi e Ferrara (2017, p.33) de que 

“frequentemente, a melhoria da qualidade urbana e ambiental da favela implica em grande 

quantidade de remoções de moradias, [...] não para promover a erradicação de favelas, mas 

[...] para viabilizar a urbanização e consolidação dos assentamentos com qualificação urbana e 

ambiental”. 

Este entendimento, componente do que aqui está denominada como terceira estratégia, 

norteia as intervenções de urbanização de São Bernardo do Campo que serão objeto de análise 

no projeto de pesquisa. 

 

2.3- Abordagens e modelos de urbanização e seu impacto em remoções 

O debate sobre parâmetros técnicos de intervenção em assentamentos precários 

ilumina as diferentes abordagens da questão das remoções e deslocamentos de famílias e, por 

isso, será rapidamente tratado aqui. 

Autores como Moretti, Comaru e Samora (2010), Denaldi (2008) e Cardoso (2007), 

tratam dos procedimentos técnicos e operacionais para intervir em favelas, seja da perspectiva 

da elaboração de projetos, seja do ponto de vista da estratégia de implementação e gestão de 

obras e ações sociais.  

Moretti, Comaru e Samora (2010, p.188) alertam que  

sob a mesma denominação de “urbanização de favelas”, constata-se a 

existência de diferentes intervenções com características, custos e resultados 

extremamente diferenciados, que vão desde aquelas que buscam assegurar 

um padrão mínimo de urbanização (restringindo-se geralmente à resolução 

dos problemas de saneamento, riscos e acesso às moradias) até as que 

envolvem a reconstrução total do núcleo, com reparcelamento dos lotes e 

construção de novas moradias, transformando por completo a ocupação 

existente. 

Cardoso (2007) classifica os modelos de intervenção em três grandes grupos: modelos 

do ponto de vista físico, modelos do ponto de vista da abrangência e modelos do ponto de 

vista dos padrões de qualidade físico-urbanística. 

Neste conceito, considerando as intervenções do ponto de vista físico, o autor aponta 

três modelos: a urbanização (tendo como ação principal a colocação de infraestrutura a partir 

do existente); a reurbanização (atendimento das famílias na mesma área, mas com a 
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reconstrução do lugar, por meio da substituição integral das moradias); e a remoção (a não 

consolidação do assentamento e o atendimento das famílias com reassentamento em outra 

área). Esta dimensão dos modelos está muito associada à tipologia dos assentamentos, já 

tratada aqui, e o autor destaca que há muitas experiências em que as três estratégias 

acontecem em um mesmo assentamento, seguindo as características dos seus diferentes 

setores.  

Os modelos, segundo o padrão de urbanização, são tratados por Denaldi (2003, p.57), 

que identifica três padrões: 

- padrão mínimo de urbanização: implantação de redes de água e de esgoto, 

drenagem e eletrificação, com soluções de coleta de lixo e melhoria da 

acessibilidade, além de recuperação das áreas de risco; 

- padrão intermediário de urbanização: somaremos à eliminação de situações 

de risco e à implantação de infraestrutura a provisão de equipamentos 

urbanos (praças, centro comunitário, escola, creche), a readequação do viário 

e intervenção no entorno, quando necessário, buscando solucionar questões 

ambientais ou deficiências de estrutura urbana; 

- padrão alto de urbanização: soma-se à adequação da densidade com 

definição de parcelamento, com a grande maioria dos lotes tendo tamanho 

mínimo de 40 - 44 m2, a eliminação de situações de insalubridade e 

insegurança das moradias, a readequação do viário para permitir 

acessibilidade a todas as moradias e garantir distanciamento mínimo entre 

edificações de 4 metros e um distanciamento máximo de uma via de veículo 

de 60 metros além da promoção da regularização fundiária. 

Questões semelhantes colocam-se quanto à escolha do que Cardoso (2007) conceitua 

como modelos de intervenção no que se refere à abrangência, que são de dois tipos: 

intervenções pontuais (tratar um setor do assentamento ou um item das intervenções 

necessárias) ou intervenções integrais (que é o modelo preconizado no PAC). O autor coloca 

o montante de recursos como o desafio central da adoção do segundo modelo e cita as ações 

praticadas em Belo Horizonte, com experiências de urbanização gradual planejada, que 

alongam o prazo de execução, mas a partir de uma visão global da intervenção necessária.  

Tratando da diretriz que predomina atualmente na política nacional, Bueno (2000, 

p.193) aponta que  

na urbanização integral, além do chamado saneamento básico, que é 

condição mínima de vida urbana, passou-se a trabalhar com acessibilidade, 

pavimentação, paisagismo e mobiliário urbano. Quase sempre é necessário 

fazer reassentamentos e reparos de habitação para poder abrir sistema viário 

e integrar a área aos serviços urbanos”.  
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Sobre os critérios de remoções a mesma autora aponta, ainda que “em um programa de 

urbanização de favelas, a remoção planejada de famílias é imprescindível em duas situações: 

áreas de risco e áreas com alta densidade. (BUENO, 2000, p.317). 

A partir de avaliações realizadas pelo BID em relação a programas de melhoramento 

de bairros (onde são incluídos os projetos de urbanização de favelas), Brakarz (2002) indica 

que na experiência do Banco verificou-se que quanto mais se amplia o objetivo da 

intervenção, quanto mais ela evolui em termos de qualidade urbana no interior do 

assentamento e também em sua integração com a cidade, maior é a quantidade de remoções/ 

deslocamento involuntário produzido. 

Na outra dimensão do problema, relativa ao volume investimento, Moretti, Comaru e 

Samora (2010) registram que 

intervenções voltadas para a obtenção de um padrão mínimo de urbanização 

justificam-se pelos custos reduzidos, obtidos principalmente por meio da 

diminuição drástica do número de moradias removidas e da redução dos 

valores envolvidos na implantação da infraestrutura. Concepções de 

intervenção que buscam um incremento significativo do padrão urbanístico 

da favela envolvem, quase que necessariamente, níveis mais elevados de 

custos (ROCHA, CARVALHO e MORETTI, 2002, p. 295 apud MORETTI, 

COMARU e SAMORA, 2010, p.188). 

Em trabalho recente, que analisa a experiência de uma intervenção de urbanização de 

assentamentos precários no Município de São Paulo, Zuquim (2012) aborda este tema e 

critica o que ela chama de nova precariedade urbana, gerada por: 

decisões de projeto que priorizam o custo em detrimento de outras soluções 

mais onerosas, ou seja, as opções projetuais são determinadas pela 

manutenção da densidade existente priorizando a provisão interna e evitando 

ao máximo a provisão externa em detrimento à produção de novos espaços 

comuns (ZUQUIM, 2012, p.14).  

O fato é que a escolha entre os diferentes padrões de intervenção, bem como sua 

abrangência, relaciona-se diretamente com o percentual necessário de remoções para executar 

a intervenção e com o volume e disponibilidade de recursos financeiros. Os conflitos tratados 

nessa dissertação referem-se não só à problemática das remoções, mas também aos 

enfrentamentos associados às soluções propostas, e ao volume de investimento a eles 

associados. 

Cardoso (2007) aponta uma outra dimensão do conflito de escolha em termos de 

investimentos, considerando o limite da capacidade do Estado: (i) adotar o padrão mínimo e a 

solução de menor custo e atender um percentual maior da população favelada, mesmo com 
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padrões distintos de acesso aos serviços públicos; ou (ii) optar por um padrão básico, mas 

atuar em um número menor de áreas. Em artigo anterior à criação do Programa Minha Casa 

Minha Vida – PMCMV, o autor apontava que o “caráter trágico desses dilemas é reforçado 

pela inexistência de programas de oferta de novas oportunidades habitacionais, seja pelo 

mercado, seja pelo poder público, o que transforma os programas de urbanização na única 

política habitacional vigente” (CARDOSO, 2007, p.232). Embora tenha sido criado o 

PMCMV, a disparidade entre produção e déficit mantém válida a questão apontada. 

No contexto da implementação dos projetos de urbanização integrada e integral tem-

se, em geral, um componente específico destes dilemas que se refere à opção de 

reassentamento externo das famílias, cuja solução de moradia não se viabilize no interior do 

assentamento.  

As alternativas de reassentamento formuladas pelas políticas habitacionais em geral 

preveem a produção em uma outra área de uma nova unidade habitacional para reposição da 

que foi/ será removida. As normas dos programas nacionais preconizam - o que é 

entendimento exspresso também por especialistas do tema - que a solução adequada é a 

produção de empreendimentos na mesma região em que se situa o assentamento que terá 

remoções e em área com condições de integração urbana igual ou melhor do que a anterior. 

Esta diretriz, entretanto, muitas vezes não é praticada. Sabe-se que a definição do local de 

reassentamento depende de escolhas políticas e possibilidades técnicas. Para além de decisões 

equivocadas, em contextos de municípios com alta densidade demográfica, elevado preço da 

terra e escassez de áreas, efetivamente é difícil viabilizar a diretriz de reassentar em locais 

próximos ao assentamento de origem. E sobre esta dificuldade novamente coloca-se a questão 

dos parâmetros de investimento versus os parâmetros das soluções de reassentamento 

urbanística e socialmente adequadas. Este tema foi bastante abordado nas pesquisas que 

avaliaram o PMCMV, que desde 2010 dá suporte a reassentamentos decorrentes de contratos 

financiados pelo Governo Federal. 

Especialmente frente ao grande volume de remoções recentes, mas também em 

decorrência dos programas locais contratados com agências internacionais, outra solução vem 

sendo praticada em diversos projetos. Trata-se da alternativa pecuniária de compensação, por 

meio da indenização de benfeitoria, compra assistida, bônus moradia, entre outros. Esta 

solução foi incorporada à já citada Portaria 317 e tem acontecido com frequência em projetos 

de infraestrutura urbana que afetam assentamentos precários, mas também em vários projetos 

de urbanização que têm contratos com Agências Internacionais, como o Favela Bairro. 
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Vários trabalhos tratam desse tema. Romeiro e Frota (2015) apontam problemas desde 

as regras praticadas no cálculo de indenização de benfeitoria que não consideram o valor da 

terra – e, por isso, subestimam o valor do imóvel a ser removido – até a preferência dos 

impactados pela solução pecuniária. Macedo (2014) registra que essa preferência é observada 

mesmo quando ofertada a oportunidade de reposição por nova moradia na mesma região. 

Outro aspecto menos abordado, mas que coincide com a experiência da pesquisadora em 

diversos programas, refere-se à retroalimentação do mercado informal de moradias, e mesmo 

à expansão de ocupações, que as soluções de indenização fomentam frente à escassez de 

oferta de imóveis passíveis de serem adquiridos com os valores destas indenizações. Os 

estudos sobre este tipo de solução e suas variantes mostram que há um debate técnico 

necessário em dimensões diversas (urbanísticas, jurídicas e sociais) sobre parâmetros e 

impactos das soluções pecuniárias com vistas à sua implementação de forma sustentável e 

continuada nas políticas. 

Esta breve contextualização acerca dos tipos de abordagem e modelos de intervenção 

com que se vem atuando nos assentamentos precários buscou mostrar que, como registra 

Cardoso (2007, p.234),  

a experiência brasileira em urbanização de favelas, no período recente, 

apresenta fortes inovações e tem buscado responder, da forma mais 

adequada possível ao desafio de reconhecer as áreas informais, buscando sua 

reabilitação física e a sua integração mais efetiva com a cidade formal.  

Entretanto, tem-se aqui também registros de que a própria evolução da experiência já 

coloca novas questões para que academia, gestores e técnicos aprofundem o debate no sentido 

de aprimorar esta ação. 

 

2.4- A abordagem dos conflitos associados a obras públicas que geram remoções e 

deslocamento de famílias 

Conforme já tratado, os documentos da política nacional em vigor no período da 

pesquisa expressam o compromisso com o direito à moradia adequada associado aos 

assentamentos precários, inclusive em situação de deslocamento involuntário. Eles trazem 

também diretrizes e estratégias que são convergentes com as formulações preconizadas pela 

academia e especialistas quanto aos critérios adequados para nortear a intervenção em 

assentamentos precários (mesmo que dilemas sejam apontados). Porém, no mesmo período de 

vigência desta política (2004-2016) tem-se um debate colocado e uma intensa produção por 
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estudiosos e ativistas de artigos e livros que tratam sobre remoções forçadas e intervenções 

que desrespeitam o direito à moradia associado aos assentamentos precários. 

O conceito “remoções forçadas” está definido em documento da Organização das 

Nações Unidas – ONU como “a remoção permanente ou temporária contra a vontade dos 

indivíduos, famílias e/ou comunidades das casas e/ou terras que ocupam, sem a provisão e o 

acesso a formas adequadas de proteção jurídica ou outra” (ONU, 1997, apud BRASIL, 

2013b, p.14). 

O tema das remoções forçadas e intervenções que desrespeitam o direito à moradia 

associado aos assentamentos precários está tratado em trabalhos, anteriores e posteriores à já 

citada Portaria no 317, como os de Compans (2007), Pequeno (2008), Rolnik (2012), Costa et 

al. (2014), Romeiro e Frota (2015), Azevedo e Faulhaber (2016) e Oliveira et al., (2016). Eles 

apontam a existência de problemas e conflitos com relação à garantia deste direito em 

diversas intervenções, inclusive algumas financiadas por programas submetidos às diretrizes e 

normas do PAC aqui abordadas. Alguns trabalhos questionam também projetos que recebem 

financiamentos das agências internacionais de fomento, mesmo com as suas exigências 

maiores quanto à proteção de direitos em processos de reassentamento. 

Tais questionamentos abrangem tanto a existência, em si, da remoção/ deslocamento 

de famílias, quanto a solução de reassentamento e/ou compensação proposta no âmbito dos 

projetos, sejam eles de urbanização ou de provisão de infraestrutura. Soluções distintas têm 

sido ofertadas – às vezes pelo mesmo ente público – e há entendimentos diferentes sobre a sua 

adequação e coerência com respeito ao direito à moradia adequada. 

No âmbito deste debate é um desafio diferenciar problemas decorrentes de decisões de 

intervenção urbanas equivocadas daqueles relacionados com a configuração dos 

assentamentos e com os projetos e processos necessários à urbanização adequada. 

A produção bibliográfica que aponta problemas em projetos financiados pelo governo 

federal, especialmente após o advento do PAC (2007), apresenta conteúdos diferenciados: a 

maioria dos trabalhos que tratam de projetos urbanização referem-se a problemas na 

qualidade da solução de reassentamento proposta e no processo de sua implementação; já os 

que tratam das grandes intervenções urbanas, em geral, concentram a crítica a remoções 

promovidas para atender interesse do mercado imobiliário. 

Tratando de intervenções em assentamentos, há casos paradigmáticos e conhecidos, 

como o da Vila Autódromo no Rio de Janeiro, cujo modelo de intervenção definido pelo 

poder público (remoção total) não se justifica, uma vez que há indícios de que a intervenção 
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planejada para a região não demandaria a remoção total das famílias. O Plano Popular 

elaborado em parceria com moradores, entidades e técnicos militantes apresenta uma 

alternativa e questiona os argumentos propostos pelo Governo Municipal (VAINER et al., 

2016).  

Outros estudos tratam de situações similares a esta, especialmente na cidade do Rio de 

Janeiro, onde, nas duas gestões do Prefeito Eduardo Paes (2009-2016) e no contexto de Copa 

e Olimpíadas, o tema das remoções foi colocado em evidência. Mendes e Cocco (2016) 

apontam como componentes do que seria a comprovação de uma nova (e criticável) 

abordagem dos assentamentos precários pelo município: a publicação de normas municipais 

com a determinação de remoção compulsória em situação de risco; o planejamento da 

remoção de inúmeras comunidades em função das obras das Olimpíadas; o estabelecimento 

de uma meta de redução da área de favelas no PPA (associado a investimento em 

reassentamento de comunidades); e a edição de instrumentos legais e operações voltadas a 

coibir a expansão das favelas.  

Parte da crítica às remoções que se faz neste debate, aparentemente, na opinião da 

pesquisadora, está tratando de forma igual situações diferentes. 

Nem todas as remoções são injustificadas ou objeto de questionamentos como é o caso 

da Vila Autódromo. Como abordado anteriormente, muitas podem ser necessárias para elevar 

a qualidade de intervenção do tipo urbanização e para garantir a moradia adequada e segura.  

Um tema simbólico da necessidade de melhor entendimento refere-se à questão das 

remoções em que o poder público coloca como motivação a situação de risco. Sem entrar no 

mérito do debate do Rio de Janeiro, mas considerando as condições atuais de adensamento e 

da permanente expansão dos assentamentos precários, este assunto não pode ser colocado 

apenas como a utilização da justificativa do risco para promover remoções do interesse do 

mercado. Muitas delas são necessárias para preservar vidas.  

Outra matéria que merece reflexão para não se tratar de forma igual situações 

diferentes são as remoções associadas a processos de urbanização integrada de assentamentos 

precários. Ela precisa vir associada ao debate de qual é a urbanização necessária. Naqueles 

assentamentos cuja condição agrega, além do risco e da vulnerabilidade ambiental, o alto 

adensamento, as dificuldades gerais de acesso às pessoas e aos serviços, uma intervenção para 

garantir a moradia adequada somente será possível com remoções. Um exemplo disto está no 

já citado Diagnóstico Habitacional da Região do ABC que aponta que para promover a 

urbanização e requalificação dos assentamentos consolidáveis na região será necessário 
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remover e reassentar cerca de 25% do total de domicílios localizados nestas áreas. Este 

percentual é resultante de uma média gerada por situações de assentamentos consolidados, 

onde se tem necessidade de baixo percentual de remoções (5%), passando por intervenções 

complexas com 40% de remoções estimadas, até assentamentos não consolidáveis, em que 

100% das moradias devem ser removidas. Todas estas informações são estimativas de um 

estudo coordenado pela Universidade Federal do ABC para execução de ações em municípios 

que desenvolvem políticas habitacionais comprometidas com o Direito à Moradia. 

Outra dimensão da crítica em que se associam remoções a violações de direitos diz 

respeito às soluções de reposição propostas e à forma de implementação dos projetos que 

geram tais remoções. Em trabalho que analisa quatro grandes projetos urbanos de Fortaleza e 

de São Paulo, Romeiro e Frota (2015) agrupam as irregularidades e violações de direitos 

humanos mapeadas em alguns grandes grupos: 

● Desrespeito ao direito à informação, dado pela forma de implementação e ausência de 

informação adequada tanto sobre a obra, quanto sobre as soluções e seus cronogramas.  

● Desrespeito ao direito à gestão democrática das cidades, dado pela não participação dos 

cidadãos na formulação dos planos que gerariam seu reassentamento, quanto na 

definição das soluções.  

● Desrespeito ao direito à cidade, à moradia e à regularização fundiária, resultante da falta 

de solução da condição fundiária das ocupações e da inadequação das soluções de 

moradia proposta, tendo como referência o Comentário Geral no 4 do Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (NAÇÕES UNIDAS, 1992), que 

define o conceito de moradia adequada para o órgão. Neste componente, inclusive, a 

questão de indenizações que não consideram o valor da terra (metodologia técnica usada 

usualmente para o caso de assentamentos informais) é abordada de forma critica. 

● Desrespeito ao direito ao planejamento das cidades, dado pela forma de implantação das 

intervenções, em geral com soluções transitórias e incertezas de cronogramas que geram 

grande ônus social para as famílias impactadas. 

Vale citar, ainda, as discussões trazidas nos processos gerais de monitoramento de 

remoções, colocadas pelos observatórios de remoção e plataformas similares 

(OBSERVATÓRIO DE REMOÇÕES, 2016).  

O debate sobre remoções forçadas e violações de direitos não é objeto deste projeto, 

porém é importante que ele seja colocado como parte do contexto em que se insere o seu 

tema. De um lado, para se ficar atento e reagir à existência de práticas que conflitam com o 
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respeito aos direitos e aos marcos legais e normativos em vigor, bem como, com a experiência 

programática acumulada sobre o tema; mas também para que não se corra o risco de tratar de 

forma igual situações que são diferentes, investindo-se no mapeamento de novos debates e 

aprofundamentos que se fazem necessários em torno dos objetivos e parâmetros de 

intervenções em assentamentos precários. 

Há elementos apontados neste debate como evidência da prática de remoções forçadas 

que ocorrem também em processos de intervenção em assentamentos precários que objetivam 

a garantia da moradia adequada, inclusive nos projetos analisados no presente projeto 

pesquisa, como se poderá observar nos próximos capítulos. Estes projetos estão inseridos no 

campo das políticas que buscam garantir o direito à moradia e à cidade para a parcela da 

população que tem nos assentamentos precários a sua forma de morar, mas se defrontaram 

com conflitos. 

Eles refletem a condição conflitual da gestão do território e a diferença de visão entre 

os que são impactados pela remoção e o poder público que a propõe, ainda que esta remoção 

proposta tenha como objetivo garantir as condições urbanas que conformam a Moradia 

Adequada. E apontam a necessidade de ampliar e aprofundar os debates sobre o tema. 
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3– O MARCO LEGAL BRASILEIRO DE DIREITO À MORADIA E A NORMATIZAÇÃO DOS 
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Este capítulo trata do marco legal brasileiro relacionado ao direito à moradia 

associado aos assentamentos precários e da normatização de programas com impacto mais 

efetivo na abordagem dos processos de deslocamento involuntário de famílias decorrentes das 

intervenções de urbanização destas áreas. 

 

3.1- Marco legal brasileiro de direito à moradia 

O atual marco legal brasileiro de proteção ao direito à moradia, consubstanciado na 

Constituição Federal de 1988 e em legislação infraconstitucional, remonta à luta pela reforma 

urbana no Brasil, que se consolidou em torno de três focos centrais, conforme Santos Junior 

(2009): o fortalecimento da regulação pública do solo e a função social da propriedade; a 

gestão democrática das cidades; e a inversão de prioridades de investimentos públicos. 

Este conjunto de ideias fortaleceu-se como parte da luta pela redemocratização do 

país, abarcando movimentos sociais urbanos, o Fórum da Reforma Urbana, acadêmicos, 

setores técnicos e militantes políticos. Conforme Maricato (2013, p. 21), a partir da 

redemocratização do país, “esse movimento logrou criar um novo quadro jurídico e 

institucional ligado às cidades”. 

Bassul (2010, p.72) destaca que “o ideário da reforma urbana ganhou corpo conceitual 

e maior consistência política no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1986” 

e é na Constituição de 1988, em seu Artigo 182, que foi demarcado o primeiro dos avanços 
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institucionais em direção à Reforma Urbana, com o estabelecimento da função social da 

propriedade, em um processo consubstanciado por emenda popular. 

A abordagem normativa sobre o direito à moradia e o deslocamento involuntário de 

famílias em assentamentos precários no período aqui analisado (2009 a 2016) se baseará em 

quatro instrumentos: a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades, fundamentadores da 

garantia do direito social à moradia e da política urbana no Estado brasileiro; e a Medida 

Provisória no 2.220, de 2001 e o Capítulo III da Lei federal no 11.977 de 2009, que 

estabelecem as normas infraconstitucionais que dão aplicabilidade às definições da 

Constituição e do Estatuto no período aqui investigado. 

Cabe registrar que esta dissertação não se propõe a aprofundar e nem a esgotar as 

possíveis análises acerca das normas anteriormente mencionadas, mas tão somente identificar 

as regras legais que fundamentam o assunto. Neste mesmo sentido, não será abordada aqui a 

Lei no 13.465/13, publicada em 12 de julho de 2017, atual norma geral sobre regularização 

fundiária no país, que revoga o Capítulo da Lei no 11.977 sobre o tema, porque a mesma não 

teve impacto nos processos analisados e também porque ainda não se tem consolidados e 

testados os impactos de suas proposições na implementação das intervenções em 

assentamentos precários. 

 

3.1.1- A Constituição Federal Brasileira 

O avanço inicial para a condição atual do marco legal referente ao Direito à Moradia 

em âmbito nacional ocorre em 1988, com a Constituição Federal Brasileira, consolidada com 

a emenda Constitucional de 2000 (BRASIL, 2001), que estabelece um novo tratamento da 

questão. Vale destacar, neste novo marco, os artigos 6o, 182o e 183o, a seguir comentados. 

O Art. 6o (consolidado pela Emenda Constitucional no 26/2000) estabelece o direito à 

moradia como um direito social: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

O artigo 182o, que trata das políticas urbana e fundiária, por sua vez estabelece que: 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes. 

Em relação ao tema dos assentamentos precários e dos deslocamentos de famílias 

destas áreas, é especialmente importante o que estabelece o Artigo 183o: 
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Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros 

quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 

para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não 

seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Embora não tratando especificamente do tema dos assentamentos precários e nem dos 

deslocamentos de famílias, esta definição – na medida em que traz para a Constituição 

Federal o reconhecimento de direitos possessórios – estabelece novos marcos de direitos 

associados aos assentamentos precários, que deveriam ser bases para os programas públicos. 

Segundo Cardoso (2007, p.229), 

A importância maior da Constituição talvez seja a de ter instituído a função 

social da propriedade como um direito subjetivo, ao criar o instituto da 

usucapião especial urbana. A permanência da população em áreas ocupadas 

ganha, a partir de então, um forte apoio de legalidade, antes inexistente. 

Nesse sentido, o texto constitucional é um marco, verdadeiro divisor de 

águas na forma de representação e de enfrentamento concreto do problema 

das favelas no país. 

Entretanto, embora a Constituição Federal de 1988 possa ser considerada um “divisor 

de águas” para o enfrentamento do problema das favelas no Brasil, como já visto no Capítulo 

2, o governo Collor, que foi o seguinte à sua publicação, não avançou na implementação de 

programas associados à urbanização e à regularização fundiária destas áreas. 

 

3.1.2- O Estatuto da Cidade 

Em 2001, um novo marco legal fortalece a perspectiva de direitos associados aos 

assentamentos precários, com a aprovação da Lei no 10.257/01, denominada Estatuto da 

Cidade, que aborda mais amplamente as funções sociais da cidade. Trata-se de uma lei 

complementar que regulamenta os arts. 182o e 183o da Constituição Federal. A partir de sua 

publicação, cria-se um suporte estratégico para as ações de urbanização e regularização de 

favela, pois além de fortalecer a diretriz do cumprimento da função social da propriedade e da 

gestão democrática, o Estatuto introduziu instrumentos garantidores de direitos possessórios e 

de permanência dos moradores nas suas moradias, como por exemplo, a regularização 

fundiária. 

Conforme Fernandes (2006, p.14), “o Estatuto da Cidade propõe que o paradigma 

civilista em relação à forma específica de propriedade imobiliária urbana seja revogado. Para 

ser reconhecida, a propriedade imobiliária tem que cumprir uma função socioambiental”. 

Em seu Capítulo I, Artigo 2o, está definido que “a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. Em 
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seguida, são estabelecidas as diretrizes gerais para cumprimento deste objetivo, dentre as 

quais destaca-se: 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 

especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 

consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais. 

Para o tema tratado nesta dissertação, além das diretrizes estabelecidas pelo Estatuto 

das Cidades, são especialmente relevantes as definições de seu Capítulo II, que aborda os 

instrumentos viabilizadores da política urbana, com destaque para a usucapião especial de 

imóvel urbano e a regularização fundiária. Na Seção V, que versa sobre a Usucapião Especial 

de Imóvel Urbano, o Art. 9o define os requisitos de reconhecimento da usucapião com artigo 

que reproduz o Artigo 183o da Constituição e ainda determina que: 

§ 1º O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a 

ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 

possuidor mais de uma vez. 

Considerando o tema deste trabalho, é importante registrar que o entendimento 

expresso pelo parágrafo segundo deste artigo tem impacto direto em regra geradora de 

conflito em processos de reassentamento, que se refere a moradores que são titulares de mais 

de um imóvel. 

Apesar dos desafios também apontados pelos estudiosos do tema – por exemplo, 

quanto à utilização dos instrumentos como Zona Especial de Interesse Social - Zeis e 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios - PEUC, com a publicação do Estatuto 

importantes avanços em relação à implementação da função social da propriedade e à 

regularização fundiária vêm sendo verificados. Eles foram reforçados pela atualização do 

marco legal e regramentos posteriores ao Estatuto das Cidades que regulamentam o direito à 

moradia e a segurança da posse, estando abordados a seguir os dois regramentos com maior 

impacto nos processos de urbanização e regularização de assentamentos. 

 

3.1.3- A Medida Provisória nº 2.220, de 2001 

A Medida Provisória no 2.220, de 2001, foi resultado de um dos embates travados no 

curso do processo de discussão e aprovação do Estatuto da Cidade, quando houve um impasse 

sobre a possibilidade de se definir usucapião em terras públicas (FERNANDES, 2010; 

BASUL, 2010). 



Capítulo 3- O marco legal brasileiro de direito à moradia e a normatização dos 

deslocamentos involuntários em projetos de urbanização 

 

 43 
 

Como fruto do processo de debates, a proposta original do Estatuto foi vetada e o 

Poder Executivo editou a MP, que posteriormente ganhou força de lei, estabelecendo as 

regras para a Concessão de Uso Especial para Moradia – Cuem em áreas públicas, definindo 

em seu art. 1o que, em termos de requisitos, equivalem à usucapião especial (BRASIL, 2001): 

Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros 

quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua 

moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para 

fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja 

proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou 

rural. 

Focando no tema do deslocamento involuntário, a MP 2.220 define nos artigos 4o e 5o 

(BRASIL, 2001) as condições em que fica facultada ao poder público a possibilidade de 

deslocar famílias detentoras de direitos possessórios: 

Art. 4º No caso de a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde dos 

ocupantes, o Poder Público garantirá ao possuidor o exercício do direito de 

que tratam os arts. 1o e 2o em outro local. 

Art. 5o É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de que 

tratam os arts. 1o e 2o em outro local na hipótese de ocupação de imóvel: 

I - de uso comum do povo; 

II - destinado a projeto de urbanização; 

III - de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção 

dos ecossistemas naturais; 

Cabe registrar, considerando alguns dos conflitos mapeados no trabalho, a premissa da 

definição legal que é assegurar o exercício do direito à moradia, e o caráter geral desta 

formulação, que apenas define a possibilidade de o poder público garantir o exercício do 

direito em outro local, sem maiores especificações. 

 

3.1.4- A Lei Federal no 11.977, de 2009 

Editada no segundo Governo Lula, oito anos após a publicação do Estatuto da Cidade, 

a Lei Federal no 11.977, de 2009, foi formulada com um objetivo mais amplo. Além de 

regulamentar o Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida – MCMV, ela também traz, 

em seu capítulo III, um conjunto de medidas que facilitam os processos de regularização 

fundiária. 

No que se refere ao reconhecimento do Direito à Moradia associado aos assentamentos 

precários, é destaque o artigo 47o (BRASIL, 2009b), que estabelece dois instrumentos 

facilitadores do processo de regularização fundiária nos assentamentos precários construídos 

sobre áreas originariamente particulares: 
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III – demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o poder 

público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca 

imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, área, 

localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e 

qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses; 

IV – legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título de 

reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a 

identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse; 

Em relação ao tema do deslocamento involuntário, por sua vez, a Lei no 11.977, e 

modificações posteriores, estabelece em seu artigo 58o (redação incluída pela Lei no 12.424, 

de 2011) que “não será concedida legitimação de posse aos ocupantes a serem realocados em 

razão da implementação do projeto de regularização fundiária de interesse social, devendo o 

poder público assegurar-lhes o direito à moradia”. 

Mais uma vez tem-se como premissa da definição legal assegurar o exercício do 

direito à moradia e o caráter geral da formulação quanto às possibilidades de fazê-lo em outro 

local. 

Como pode ser visto a partir da análise dos instrumentos legais que relacionam 

direitos possessórios e reassentamentos em assentamentos irregulares, as definições aí 

contidas deixam claro que o reconhecimento do direito possessório não significa não poder 

realizar remoções, especialmente se associadas a projetos de urbanização. Mas elas também 

explicitam a condição de que seja assegurado o direito à moradia ao titular do direito 

possessório, nas condições previstas na Lei. São definições coerentes com o que define a 

Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, que conforme Fernandes (2008, p.48) aponta 

para a busca do “equilíbrio possível entre interesses individuais e coletivos quanto à utilização 

desse bem não renovável essencial ao desenvolvimento sustentável da vida nas cidades, qual 

seja, o solo urbano”. 

Os termos do reconhecimento do direito à moradia associado aos assentamentos 

precários no marco legal brasileiro são, assim, determinantes no estabelecimento das bases 

para o tratamento do deslocamento involuntário de famílias moradoras destas áreas, tanto no 

que diz respeito a situações onde se admite o deslocamento, quanto à obrigação de que seja 

assegurado o direito ali exercido antes do deslocamento. 

 

3.2- Normatização dos processos de deslocamento involuntário em obras de urbanização 

O processo de normatização dos deslocamentos involuntários nos assentamentos 

precários no âmbito das políticas de habitação foi impactado por três questões principais, até 

chegar ao seu momento atual: a evolução da abordagem dos assentamentos precários nos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
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programas de urbanização em nível nacional, tema tratado no Capítulo 2 da presente 

dissertação; a evolução do marco legal brasileiro quanto à proteção do Direito à Moradia 

associado aos assentamentos precários, já abordada neste Capítulo 3; e as experiências com as 

agências internacionais de fomento, especialmente o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e o Banco Mundial – BIRD. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, 

estas agências firmaram contratos de financiamento, tanto com o Governo Federal, quanto 

com entes locais (Estados e Municípios), e formularam marcos de reassentamento em função 

destes contratos que resultaram em acúmulo importante de debate acerca do tema no Brasil. 

Assim, além de apresentar a evolução da normatização nacional sobre o tema, ao final 

deste tópico é feita uma breve abordagem sobre a normatização do BID e BIRD, seja pela sua 

influência geral no debate que resultou na formulação da norma nacional atual, seja pela sua 

influência direta no desenho de propostas de reassentamento analisadas, como é o caso do 

PAC Alvarenga, projeto cuja elaboração foi financiada pelo PAT Prosanear, programa 

financiado pelo BIRD. 

 

3.2.1- A evolução dos normativos sobre deslocamento involuntário e reassentamento na 

Política Nacional de Habitação – PNH 

Nesta seção apresenta-se um breve histórico do processo de normatização dos 

deslocamentos involuntários e reassentamentos formulados no âmbito do Governo Federal e 

relacionados à Política Nacional de Habitação, os quais têm impacto sobre os projetos 

analisados. 

 

3.2.1.1- As regras do Programa Habitar Brasil BID – HBB e intervenções dos anos 1990 

A primeira regra federal específica para reassentamentos em programas de 

urbanização no âmbito da Política Nacional de Habitação foi formulada no Programa Habitar 

Brasil BID – HBB, resultante de Acordo de Empréstimo firmado entre a União e o BID em 

setembro de 1999. 

No Manual Operacional, que definia as regras estabelecidas para os contratos a serem 

firmados com os agentes locais executores (Estados ou Municípios), constava o Anexo 1 – 

“Exigências para Remanejamento e ou Reassentamento de Famílias” –, que estabelecia as 

linhas norteadoras para a elaboração de Projetos Integrados que iriam regulamentar o 

remanejamento e/ou reassentamento de famílias (BRASIL, 1999). 
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O mesmo documento explicita as referências de sua formulação, contendo as 

diretrizes dos Planos de Reassentamento a serem formulados: 

a) As diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) [...] 

sobre reassentamentos, que expressa os seguintes princípios: Adoção de 

todas as medidas possíveis para evitar ou reduzir ao mínimo a 

necessidade de reassentamento de famílias; na impossibilidade de se 

manter as famílias no assentamento original, deverá ser preparado um 

plano de reassentamento que assegure que as famílias afetadas sejam 

indenizadas e reassentadas de maneira equitativa e adequada. [...] 

b) Os conceitos, pressupostos, princípios e diretrizes da Política Nacional de 

Habitação – que estabelece que: o cidadão deve participar da escolha da 

melhor alternativa de produção e de acesso à moradia [...]; nas ações 

envolvendo a necessidade de remoção de moradores de habitações ou 

áreas que apresentem impossibilidade de permanência dos habitantes no 

local, deve assegurar-se, o respeito aos direitos humanos, tendo em conta 

que as pessoas sem moradia não devem ser penalizadas por sua condição 

[...]; as transferências devem compreender a disponibilidade de 

alternativas apropriadas para realocação em áreas próximas às moradias 

anteriores. (BRASIL, 1999, p.33). 

No Anexo 1 estão definidas as situações em que são aceitas as remoções com o 

consequente remanejamento e /ou reassentamento de famílias: 

Quando as famílias estiverem [...] expostas a riscos de incêndio, inundação, 

desabamento, deslizamento, tremores de terra, sob fios de alta tensão, 

próximas a áreas insalubres, em áreas de preservação ambiental ou em áreas 

imprescindíveis à regularização urbanística do bairro, para implantação de 

infraestrutura e/ou sistema viário. (BRASIL, 1999, p.34). 

Entre as regras estabelecidas no referido Anexo 1 destacam-se, como definidoras do 

padrão de tratamento da questão dos reassentamentos preconizado pelo programa, as 

seguintes exigências para aprovação dos projetos: 

a) Apresentação prévia da proposta de reassentamento de famílias e as soluções 

adotadas, bem como, a indicação da política e mecanismos adotados para 

compensação às famílias afetadas nos instrumentos contratuais a serem firmados; 

b) A aprovação da população para as propostas de ações físicas e sociais para a área, 

que “deverá ser expressa através da assinatura do Termo de Adesão, 

Compromisso e Obrigações, assinado por pelo menos 80% das famílias” 

(BRASIL, 1999, p.27); e 

c) A apresentação dos custos para implementação das soluções de reassentamento e 

a indicação das fontes de viabilização de tais soluções. 

O Manual também definia como soluções aplicáveis para reposição das unidades 

habitacionais afetadas: 
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Indenização de benfeitorias aos proprietários [...] restrita a situações 

devidamente justificadas e tendo o seu valor limitado a avaliação de órgão 

competente, aceita pela Caixa. Item de contrapartida obrigatória. (BRASIL, 

1999, p.8) 

A construção de unidades habitacionais. (BRASIL, 1999, p.11). 

 

A reposição de unidades de uso não exclusivamente habitacional estava abordada da 

seguinte forma: 

Deverão estar previstas medidas compensatórias, de projeto e/ou 

indenização, às famílias que na área original, possuíam unidades 

habitacionais de uso misto (residência e comércio), para que não haja 

diminuição de suas condições de sobrevivência (BRASIL, 1999, p.34). 

Tratando das soluções de reassentamento externo, o Anexo 1 estabelecia que: 

O local de reassentamento deverá ser próximo a área original, em respeito 

aos laços de vizinhança e amizade já estabelecidos; 

Quando o proponente, por razões que deverá justificar, tiver que reassentar 

famílias em locais mais distantes, mesmo assim não estará desobrigado de 

estudar a melhor forma de respeitar os laços de amizade e vizinhança 

existentes na área de origem, bem como deverá contar com a concordância 

expressa dessas famílias; 

A área receptora deverá ser servida de infra-estrutura básica e equipamentos 

comunitários que atendam a demanda da comunidade, ou estes itens deverão 

estar previstos no projeto integrado. (BRASIL, 1999, p.34). 

No referido Manual e seu anexo estavam previstas, ainda, como itens financiáveis, 

mas apenas com recursos de contrapartida, as despesas de solução transitória (alojamento ou 

aluguel) e aquelas com a mudança das famílias. 

Além das definições anteriormente elencadas, verificam-se menções à diretriz contida 

na Orientação Operacional do BID de que seja assegurado “que as famílias afetadas sejam 

indenizadas e reassentadas de maneira equitativa e adequada” (BRASIL, 1999, p.33). 

Estas exigências configuraram uma importante inovação em relação ao que se tinha 

até aquele momento. Este marco de reassentamento norteou os 119 Projetos contratados no 

âmbito do Programa Habitar Brasil – BID em todo o Brasil, um dos quais ocorreu no 

município de São Bernardo do Campo. Desde então, os estados e cidades incluídos neste 

programa vêm trabalhando com (ou pelo menos conhecem) diretrizes que buscam resguardar 

o direito à moradia e a necessidade de ouvir a população impactada em processos que 

envolvem o reassentamento associado a assentamentos precários. 

Conforme já abordado no Capítulo 2, no mesmo período em que estava sendo 

implementado o PHBB, outras cidades e estados brasileiros acumularam experiência em torno 

do tema, desenvolvendo normas acerca de reassentamento, seja em intervenções específicas 

em favelas, como o Programa Favela – Bairro, já citado, seja em projetos de saneamento 
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integrado financiados por Agências Internacionais, como é o caso do já referido Programa 

Mananciais, de São Paulo, além de outros, como o Prosamim.9 

 

3.2.1.2- As regras do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e do 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 

No Governo Lula, tem-se a formulação de novos normativos acerca do tema 

deslocamento involuntário e reassentamento. Inicialmente, isto foi feito no detalhamentos dos 

programas do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS e do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e, posteriormente, no âmbito do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

No FNHIS, o tema reassentamento foi tratado como parte das resoluções, instruções 

normativas e manuais operacionais que orientavam os Programas e, mais predominantemente, 

foi abordado nas diretrizes do Trabalho Social. 

Na Instrução Normativa no 27, de 14 de junho de 2007, que regulamenta o 

desenvolvimento do trabalho social executado no âmbito do FNHIS (BRASIL, 2007d) está 

listado, entre os tópicos que compõem o Projeto de Trabalho Técnico Social exigido para as 

contratações da intervenção, o “plano de reassentamento ou remanejamento, explicitando 

mecanismos, formas, ações preparatórias, processo e cronograma compatível com o das 

obras” (BRASIL, 2009c, p.12). 

Em relação às intervenções como um todo, existem formulações mais gerais, 

atualizadas anualmente, que estão sintetizadas na Resolução FNHIS no 13, de 15/10/2007: 

A realocação total de famílias deverá ocorrer somente nos casos em que o 

assentamento precário esteja em área que não seja passível de uso 

habitacional e para local o mais próximo possível da antiga área ocupada, 

tendo em vista as relações de vizinhança e emprego estabelecidas, bem como 

da infraestrutura e equipamentos públicos existentes (BRASIL, 2007b, 

Anexo IV). 

As soluções de reposição previstas, da mesma forma que no HBB, abrangem: 

Aquisição ou edificação de unidade habitacional [...], admitindo-se a 

utilização, para fins laborais, de parte da unidade, nos casos permitidos pelas 

posturas municipais. [...] 

Indenização de Benfeitorias: valor correspondente aos custos relacionados à 

indenização de investimentos realizados pelos beneficiários finais, sem 

possibilidade de aproveitamento em função do projeto ou de exigências 

                                                 
9 O Prosamim é a sigla do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, programa do Governo do 

Estado do Amazonas cujo objetivo é buscar a solução dos problemas ambientais, urbanísticos e sociais que 

afetam a cidade de Manaus, especificamente em relação às áreas dos Igarapés. Foi objeto de contrato firmado 

com o BID em janeiro de 2006, em processo iniciado em 2003 e que segue em execução. 
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legais, limitados à avaliação efetuada por órgão competente estadual ou 

municipal aprovada pela Caixa (BRASIL, 2007b, Anexo IV). 

 

No caso do FNHIS, embora seja um item de investimento somente admitido como 

contrapartida, a abordagem da indenização detalha um tipo de enquadramento das situações 

em que se entende aplicável, na medida em que define que a indenização é “cabível 

exclusivamente nos casos em que o valor do benefício individual gerado pela intervenção seja 

inferior ao investimento realizado pelos beneficiários finais” (BRASIL, 2007b, p.10). Mas a 

norma não estabelece que a indenização é obrigatória quando esta situação for verificada. 

Como já mencionado anteriormente, no Manual do FNHIS, inserido na referida 

Resolução n 13 e seu anexo, estavam previstas ainda como itens financiáveis, mas também 

apenas com recursos de contrapartida, as despesas de solução transitória (alojamento ou 

aluguel) e as aquelas com a mudança das famílias. 

Com o advento do PAC, que financia intervenções mais amplas e complexas, o tema 

dos deslocamentos/reassentamentos passa a ser mais detalhado, sendo o reassentamento 

tratado como parte das Instruções Normativas e Manuais Operacionais do Programa, 10 

atualizados periodicamente. As exigências e diretrizes são muito semelhantes às do Habitar 

Brasil BID, exceto quanto à definição do tipo de comprovação da aprovação do projeto pela 

população, bem como, do momento desta aprovação. 

O Manual de Instruções do período 2007/2010, que abrange as intervenções analisadas 

no presente trabalho, define que: 

O remanejamento/reassentamento de famílias é medida extrema que só 

deverá ocorrer nos casos em que o assentamento precário esteja em área que 

não seja passível de uso habitacional, exposta a riscos de incêndio, 

deslizamentos, tremores de terra, sob fios de alta tensão, próximas a áreas 

insalubres, em área de preservação ambiental ou em áreas imprescindíveis à 

regularização urbanística do bairro, para implantação de infraestrutura ou 

sistema viário e áreas não passíveis de regularização. O reassentamento será 

para local o mais próximo possível da antiga área ocupada, tendo em vista as 

relações de vizinhança e emprego estabelecidas, bem como da infraestrutura 

e equipamentos públicos existentes (BRASIL, 2010b, p.4). 

 

As soluções de reposição previstas no Manual são semelhantes às que estão definidas 

no FNHIS, quais sejam: “aquisição ou edificação de unidade habitacional e [...] indenização 

de benfeitorias, [...] admitido apenas como item de contrapartida.” (BRASIL, 2010b, p.10). 

                                                 
10 Manuais Operacionais do PAC: PAC 1 – Portaria no 636, de 06/12/2007 (BRASIL, 2007a), substituída pela 

Portaria no 315, de 18/06/2008 (BRASIL, 2008) e PAC 2 – Portaria no 164, de 12/04/2013 (BRASIL, 2013a). 
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É no Manual do Trabalho Social (BRASIL, 2007c) em que está prevista a elaboração 

do Plano de Reassentamento ou Remanejamento, como item integrante do Plano de Trabalho 

Técnico Social – PTTS. Nele devem estar explícitos mecanismos, formas, ações preparatórias, 

processo e cronograma compatível com o das obras. Também neste Manual está detalhado um 

conjunto de parâmetros relativos ao reassentamento e ou remanejamento de famílias, parte 

dos quais na verdade são relativos a outras disciplinas, que não o Trabalho Social. Entre estes 

parâmetros destacam-se: 

2. A extensão do impacto social de um remanejamento/ reassentamento 

poderá ser minimizada se forem garantidos, na formulação do projeto, os 

seguintes conteúdos básicos: 

a) estudo de todas as alternativas que minimizem a necessidade de 

remanejamento/reassentamento de famílias; 

[...] 

c) o custo do remanejamento/reassentamento deverá ser incluído no projeto, 

devendo ser avaliada sua viabilidade econômica; 

d) é indispensável que as famílias a serem remanejadas/reassentadas 

participem de todo o processo de elaboração e aprovação da proposta e que 

as regras para o remanejamento/reassentamento tenham sido pactuadas com 

os envolvidos; 

[...] 

f) quando o Contratado, por razões que deverá justificar, tiver que reassentar 

famílias em locais mais distantes, mesmo assim não estará desobrigado a 

estudar a melhor forma de respeitar os laços de vizinhança existentes na área 

de origem, bem como deverá contar com a concordância expressa dessas 

famílias; 

g) a área receptora deverá ser servida de infraestrutura básica e 

equipamentos comunitários que atendam à demanda da comunidade; 

h) o sistema de compensação ou indenização às famílias afetadas por ações 

de remanejamento/reassentamento, deverá estar claramente explicitado no 

projeto; 

i) deverão estar previstas medidas compensatórias, de projeto ou 

indenização, às famílias que na área original, possuíam unidades 

habitacionais de uso misto (residência e comércio), para que não haja 

diminuição de suas condições de sobrevivência (BRASIL, 2007c, p.4). 

 

Tratando especificamente do Trabalho Social a ser realizado com as famílias, o 

Manual define que ele: 

deverá contemplar atendimento específico aos casos de 

remanejamento/reassentamento, levando às famílias afetadas, informações 

claras e precisas de todo o processo, em tempo adequado, que permita um 

grau de conhecimento e entendimento satisfatório para a tomada de decisões 

(BRASIL, 2007c, p.5). 

No Manual têm-se detalhadas ainda obrigações quanto ao acesso a políticas sociais, 

em especial em situações mapeadas de vulnerabilidade específica. 

Embora tratado no conjunto de documentos do PAC, o fato de as diretrizes relativas a 

deslocamento/ reassentamento estarem detalhadas apenas nos regulamentos referentes ao 
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Trabalho Social resulta num problema na sua concepção e implementação, quando se 

conhecem as dificuldades da integração multidisciplinar no interior das instituições. 

 

3.2.1.3- A Portaria no 317/13 do Ministério das Cidades 

A partir de julho de 2013, o tema dos deslocamentos involuntários passou a ser 

normatizado pela já mencionada Portaria no 317, do Ministério das Cidades que, não só 

institucionalizou novas salvaguardas, como também começou a tratar o assunto de forma mais 

ampla. A Portaria abrange todos os programas do Ministério das Cidades inseridos no 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e, portanto, vai além de programas e projetos 

habitacionais e de assentamentos precários. 

Como já abordado no Capítulo 2, a Portaria em questão foi formulada em um contexto 

de questionamentos feitos por movimentos sociais e estudiosos quanto a desrespeito a direitos 

sociais em processos de remoções por obras públicas. Em seu caput, estão destacadas, entre 

os elementos que a justificam, diretrizes que extrapolam a simples reposição dos imóveis 

impactados: 

A necessidade de planejar adequadamente as diferentes soluções aplicáveis 

visando à garantia e respeito ao direito à moradia, que inclui não somente a 

situação da casa em si, mas também a restauração das condições sociais, de 

vida e de renda das famílias afetadas; 

A necessidade de evitar situações que possam gerar risco de 

empobrecimento ou exposição a situações de vulnerabilidade, bem como a 

necessidade de mitigar impactos negativos decorrentes da execução das 

obras e serviços de engenharia (BRASIL, 2013a). 

A Portaria estabelece em seu Art. 3o as situações em que deslocamentos de famílias 

são admitidos: 

O deslocamento de famílias que estejam residindo ou desenvolvendo 

atividades econômicas nas áreas de intervenção somente deve ser realizado 

quando imprescindível para: 

I - execução ou complementação de execução de obras voltadas à 

implantação de infraestrutura; 

II - implantação de intervenções que garantam soluções habitacionais 

adequadas e urbanização de assentamentos precários; 

III - eliminação de fatores de risco ou de insalubridade a que estejam 

submetidas as famílias, tais como: inundação, desabamento, deslizamento, 

tremor de terra, proximidade à rede de energia de alta tensão, ou em solo 

contaminado, somente quando a eliminação desses fatores não se constituir 

em alternativa econômica ou socialmente viável; 

IV - recuperação de áreas de preservação ambiental ou faixa de amortização, 

em que não seja possível a consolidação sustentável das ocupações 

existentes; ou 
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V - desocupação de áreas com gravames ou restrições absolutas para fins de 

ocupação humana, conforme definido em legislação específica. (BRASIL, 

2013a). 

Além disso, determina a elaboração de dois elementos que constituem uma inovação 

em relação ao período anterior, inclusive porque estão integrados ao conjunto de documentos 

do contrato e não apenas ao Projeto de Trabalho Social: 

Art. 2o - [...] estudo de alternativas visando evitar ou minimizar a 

necessidade de deslocamentos involuntários de famílias e identificar 

melhores soluções econômicas, técnicas e socialmente sustentáveis e 

efetivas. 

Art. 4o - [...] Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias que 

assegure que as famílias afetadas tenham acesso a soluções adequadas para o 

deslocamento e para as perdas ocasionadas pela intervenção, quando houver 

[...] (BRASIL, 2013a). 

E estabelece, ainda, no Art. 4o, que: 

os recursos necessários para a realização dos estudos de alternativas, para a 

elaboração do Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias, e para a 

execução das ações nele estabelecidas devem estar previstos na composição 

do investimento da intervenção que deu origem ao deslocamento (BRASIL, 

2013a). 

Tais recursos devem se referir, inclusive, a soluções transitórias que sejam necessárias. 

Do ponto de vista dos projetos habitacionais, um elemento inovador da Portaria refere-

se ao maior detalhamento das soluções de reposição ou compensação previstas para 

reassentamento de famílias definidas nos seguintes termos: 

[...] 

e) Desapropriação: procedimento pelo qual o Poder Público, fundado na 

necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, adquire para si 

bem, móvel ou imóvel regular, em caráter originário mediante justa e prévia 

indenização; 

f) Indenização: compensação pecuniária de um bem afetado por ações 

decorrentes do processo de intervenção; 

g) Reassentamento: processo de realocação física por meio de reposição do 

imóvel afetado por unidade habitacional ou comercial construída 

especificamente para esse fim ou adquirida no mercado, que são 

adjudicadas, de acordo com as características da intervenção, de forma 

onerosa ou sem custo para a família reassentada; 

h) Reposição de imóveis: reassentamento permuta, aquisição direta ou 

aquisição assistida, que visem ao acesso a imóvel de mesmo uso e com 

características similares àquele atingido, desde que garantidas as condições 

de habitabilidade, de segurança jurídica - regularizados ou passíveis de 

regularização - e de moradia digna; (BRASIL, 2013a, Anexo). 

Vale registrar alguns elementos novos detalhados na Portaria quanto às soluções de 

reposição/ compensação: 
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 Embora sem denominar, admitem-se aqui soluções já praticadas em diversos 

projetos de entes locais, em que a reposição da unidade afetada por remoção se 

dá por meio da aquisição de imóvel passível de regularização, mas ainda não 

regular, solução até então não prevista nos programas federais. Tem-se 

exemplo desta solução no Bônus Moradia, utilizada no já citado Prosamim 

(MAGALHÃES; VILLAROSA, 2012). 

 No caso da indenização de benfeitorias, a portaria estabelece que a solução 

somente deve ser aplicada quando se referir a valores suficientes para a 

viabilização de nova solução, ainda que no mercado informal. Esta formulação 

dialoga com o questionamento à utilização de indenizações que não são 

suficientes para repor a unidade habitacional, especialmente pelos critérios 

técnicos usualmente adotados de não se atribuir valor à terra. A Portaria define 

que o método de cálculo a ser adotado deve ser definido pelo agente promotor 

local, respeitadas as normas técnicas. Tem-se uma inovação que é ela poder ser 

custeada com recursos federais em contratos de financiamento (FGTS), mas 

como nos demais programas, em contratos do OGU a indenização deve ser 

arcada como contrapartida, pelo ente local. 

A portaria aborda, ainda que superficialmente, as diferentes situações de titularidade 

dentro dos assentamentos precários impactados, registrando a preocupação com as unidades 

locadas, mas não obriga reposição de unidade para a família residente/ locatária e nem se 

posiciona quanto ao locador. 

Outras inovações referem-se ao detalhamento das medidas e ações para gestão social 

do processo, prevenção e abordagem dos riscos sociais associados ao deslocamento 

involuntário, com destaque para o estabelecimento de que “o Plano de Reassentamento e 

Medidas Compensatórias deve ser elaborado com a participação das famílias afetadas pela 

obra”. Do mesmo modo, deve ser assegurada a implantação de mecanismos de prevenção e 

mediação de conflitos, bem como, a constituição de instância específica de participação e 

gestão compartilhada. 

A Portaria no 317 é uma norma ainda recente e, naturalmente, sua apropriação ainda 

está em curso. Seus impactos e sua implementação ainda demandam tempo para avaliação. 

Para além da ampliação da abordagem, ela corrige uma importante distorção, qual seja, a 

inserção de um elemento multidisciplinar determinante da intervenção integrada, como é o 

processo de reassentamento, numa disciplina específica de suporte, como é o Trabalho Social. 
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Na prática, entretanto, a Portaria abrangeu um número pequeno de contratos do PAC, já que a 

maioria das contratações do Programa ocorreu antes de 2013. Em seu Artigo 7o, ela permite a 

repactuação de contratos de financiamento ou repasse firmados anteriormente à sua criação, 

com vistas à adoção das medidas por ela estabelecidas, mas sem obrigatoriedade. 

Conclui-se, aqui, a síntese da evolução dos normativos nacionais acerca do tema 

deslocamento involuntário e reassentamento incidente em programas e projetos de 

urbanização de assentamentos precários, que evoluiram dialogando com o que está 

estabelecido nos marcos legais de proteção ao Direito à Moradia associado aos assentamentos 

precários. 

Cabe registrar que, neste estudo, não foram expostas normas específicas de entes 

subnacionais referentes aos projetos analisados, uma vez que o Município de São Bernardo do 

Campo segue os regramentos estabelecidos pelo Governo Federal, com o qual foram 

contratadas todas as intervenções de urbanização implementadas no período de 2009 a 2016, 

inclusive as analisadas na presente dissertação. 

 

3.2.2- Normas do BID e BIRD para deslocamentos involuntários – Breve análise 

As agências internacionais de fomento têm regras específicas sobre processos de 

reassentamento, as quais não se referem especificamente a intervenções em assentamentos 

precários, mas englobam quaisquer de suas intervenções que provoquem deslocamento 

involuntário. 

Embora não haja financiamento internacional nas intervenções analisadas, é feita aqui 

uma breve síntese das formulações das duas agências que influenciaram a experiência 

nacional pela sua maior relação com a política habitacional no Brasil: o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BID, cuja política será um pouco mais detalhada porque teve 

incidência direta no debate em decorrência do Programa Habitar Brasil – BID, e o Banco 

Mundial – BIRD, que financiou importantes intervenções de entes subnacionais. 

 

3.2.2.1- Marco de Reassentamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

A Política Operacional do BID em vigor com relação ao tema, denominada OP-710, 

foi aprovada em 1998. Recuperando o histórico do tema do deslocamento físico involuntário 

de pessoas causado por projeto do Banco, o documento “Reassentamento Involuntário – 

Política operacional e documento de antecedentes” (BID, 1998) afirma que a agência vem 

tratando estas questões em termos operacionais desde 1984, quando se deu a “aprovação e uso 
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de listas de verificação, por setor, dos fatores sociais e culturais que tinham de ser 

considerados na preparação, análise e execução de projetos financiados pelo Banco”. 

Posteriormente, em junho de 1990 estas normas ficaram definidas no documento “Estratégias 

e procedimentos sobre questões socioculturais referentes ao ambiente”, referendados em 1994 

e, por fim, chegou-se ao marco em vigor desde 1998. 

A Política Operacional explicita que suas regras somente não se aplicam a projetos de 

colonização rural, que são geralmente voluntários, e à mudança de refugiados e vítimas de 

desastres naturais, que são deslocados por eventos repentinos e geralmente imprevisíveis, sem 

dar oportunidade suficiente para consulta e planejamento (BID, 1998). 

O objetivo da política em vigor é “minimizar a perturbação, evitando ou minimizando 

a necessidade de deslocamento físico, quando as pessoas forem deslocadas, sejam tratadas 

equitativamente e, sempre que possível, possam compartilhar dos benefícios do projeto”. 

Neste sentido, estão estabelecidos como princípios para preparação e análise de 

projetos que envolvam reassentamento: 

1. Será envidado todo esforço para evitar ou minimizar a necessidade de 

reassentamento involuntário. 

2. Quando o deslocamento for inevitável, um plano de reassentamento deve 

ser elaborado a fim de assegurar que as pessoas afetadas recebam 

compensação e reabilitação adequada: 

 Conseguirão um padrão mínimo de vida e acesso a terra, aos recursos 

naturais e aos serviços pelo menos equivalente aos níveis anteriores ao 

reassentamento; 

 Recuperar-se-ão de todas as perdas causadas pelas dificuldades de 

transição; 

 Sofrerão perturbação tão limitada quanto possível das suas redes sociais, 

oportunidades de emprego; e 

 Terão acesso as oportunidades de desenvolvimento econômico e social 

(BID, 1998, p.1). 

 

O mesmo documento estabelece as Diretrizes para Reabilitação e Compensação, e 

prevê que o Banco só deveria financiar projetos que requeiram reassentamento involuntário se 

puder certificar-se de que há acordo e empenho demonstrável do governo a fim de: 

 Empreender estudos, levantamentos e consultas com a comunidade 

afetada a fim de definir o escopo do componente de reassentamento; 

 Estabelecer os procedimentos e critérios necessários para assegurar a 

disponibilidade de opções equitativas para resolver os problemas 

causados pelo deslocamento; e 

 Empenhar os recursos humanos e financeiros necessários para a 

preparação, implementação, supervisão e avaliação do plano de 

reassentamento (BID, 1998, p.29). 
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Associada à preocupação com o acesso a oportunidades de desenvolvimento 

econômico e social, o BID trata explicitamente da necessidade de se fazer “análise de risco de 

empobrecimento”, determinando os riscos e formulando medidas para minimizá-los. 

Em item da norma que se relaciona com o tema deste trabalho, o Banco define que 

Quando um objetivo importante de uma operação for mudar pessoas de áreas 

impróprias para a habitação humana ou, como em projetos de melhoria 

urbana, para proporcionar infraestrutura básica ou resolver problemas de 

posse da terra, o princípio orientador será minimizar a perturbação da 

população afetada. Os pontos de vista da população afetada serão levados 

em conta na elaboração e execução do plano de reassentamento e, sempre 

que possível, procedimentos voluntários serão estabelecidos a fim de 

determinar quais domicílios que serão relocados. O plano também 

assegurará que os deslocados tenham acesso as oportunidades equivalentes 

ou melhores de emprego e aos serviços urbanos. (BID, 1998, p.2). 

A OP trata ainda da diversidade de situações jurídico-legais que podem ser 

encontradas e de deslocamentos que afetem quem “não tem título de propriedade da terra ou 

dos locais que ocupam”. Para estes casos a regra estabelece que 

o plano de reassentamento deve proporcionar uma proposta de restauração 

que complemente o direito local e mantenha o meio de vida dos afetados, 

embora deva levar em conta as distinções entre as diversas formas de uso e 

ocupação. Exemplos incluem o reconhecimento do título de construção para 

aqueles cuja ocupação resulte eventualmente em direito adquirido da 

propriedade ocupada versus locatários que possam ser compensados com 

justiça por meio da identificação de propriedades de aluguel a preços 

semelhantes BID (1998, p.30). 

No conjunto, a OP tem diretrizes claras quanto à proteção dos direitos dos afetados, 

mas não apresenta um detalhamento operacional quanto às suas formas. Foi esta OP que 

orientou os debates do já citado Programa Habitar Brasil – BID, que criou o primeiro 

normativo nacional sobre o tema, assim como de importantes intervenções em favelas 

financiadas pelo BID, como é o caso do também citado Programa Favela Bairro. 

 

3.2.2.2- Marco de Reassentamento do Banco Mundial – BIRD 

O Banco Mundial trata do tema na OP 4.12, Involuntary Resettlement, de dezembro 

de 2001 que substituiu a OD 4.30, Realojamento Involuntário. Os objetivos da política do 

Banco Mundial quanto ao reassentamento involuntário estão assim definidos: 

O reassentamento involuntário deve ser evitado sempre que possível, ou 

então minimizado, explorando-se todas as alternativas viáveis para o design 

do projeto. 

Quando não for possível evitar o reassentamento involuntário, as atividades 

de reassentamento deverão ser concebidas e executadas como programas de 

desenvolvimento sustentável, fornecendo-se recursos para investimento 
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suficiente para que as pessoas deslocadas pelo projeto possam participar dos 

benefícios providos pelo mesmo projeto. Pessoas deslocadas deverão ser 

consultadas extensivamente e deverão ter oportunidades para participar do 

planejamento e implementação de programas de reassentamento. (BIRD, 

2001, p.1). 

Também neste caso está definido que em projetos que resultem em deslocamento 

involuntário, uma condição para a avaliação da operação é a apresentação do Plano de 

Reassentamento que inclua medidas destinadas a assegurar que as pessoas deslocadas sejam: 

(i) informadas sobre as suas opções e direitos relacionadas ao 

reassentamento; 

(ii) consultadas sobre o respectivo reassentamento, oferecidas opções e 

providas com alternativas para o reassentamento que sejam técnica e 

economicamente viáveis; e 

(iii) compensadas imediata e eficazmente ao custo de substituição pela perda 

de bens que se possam atribuir diretamente ao projeto. (BIRD, 2001, p.4). 

A OP 4.12 define ainda salvaguardas para a implementação do processo de 

deslocamento involuntário quando o Plano definir a fixação das pessoas em novo local, com 

destaque para: 

(i) Receber assistência (tal como subsídios de mudança) durante o 

reassentamento; e 

(ii) Receber habitação residencial ou locais para habitação, ou, conforme 

seja necessário, terrenos agrícolas [...] pelo menos equivalentes ao do 

local anterior. 

(iii) [...] Ter apoio durante um período de transição, com base numa 

estimativa razoável do tempo provável necessário para restaurar os seus 

meios de sobrevivência e condições de vida; (BIRD, 2001, p.4). 

Os demais componentes da política do Banco Mundial quanto ao reassentamento 

involuntário são muito semelhantes ao do BID – e por isso não serão repetidos neste item – 

ambos preconizando que projetos somente podem ser aprovados se demonstrarem o 

cumprimento do conjunto de objetivos, princípios e diretrizes das políticas do Banco para 

reassentamentos. Este conjunto pode ser resumido na diretriz: “quando o deslocamento for 

inevitável, [...] assegurar que as pessoas afetadas recebam compensação e reabilitação 

adequada” (BID, 1998, p.1). 

As reflexões e diretrizes das agências internacionais acerca do tema deslocamento 

involuntário trouxeram importantes contribuições para a formulação dos marcos de 

reassentamento que são referência no Brasil. Como já mencionado, além dos marcos de 

caráter nacional, ao longo das décadas de 1990 e 2000, diversos Estados e Municípios 

formularam marcos de reassentamento em função de contratos firmados com estas agências, 
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resultando em um acúmulo importante de debate acerca do tema no Brasil, assim como, na 

utilização de uma diversidade de soluções. 

A nossa experiência, entretanto, aponta que dois elementos são geradores de impasse 

quando se debate o financiamento das Agências Internacionais para Programas de 

Urbanizações de Assentamentos Precários e a combinação deles com as fontes e regras 

nacionais. O primeiro deles diz respeito à definição de quais são as soluções de reposição 

consideradas adequadas para cumprir a diretriz de “compensação e reabilitação adequada”, 

frente à inexistência deste detalhamento operacional, tanto nas agências quanto no marco 

local. O segundo elemento diz respeito a como se financia tais soluções, considerando as 

restrições do Banco a financiamento de determinados itens, como por exemplo, indenizações. 

Estes temas foram objeto de tensionamento tanto no âmbito federal, no processo de 

negociação do Programa Habitar Brasil com o BID, quanto em experiência local do município 

de São Bernardo do Campo, na já citada negociação de projeto de urbanização com o Banco 

Mundial, no âmbito do Programa Mananciais. 

O desdobramento das diretrizes das Agências em termos de projetos, na maior parte 

dos casos, tem gerado intervenções que guardam algumas diferenças em relação às práticas 

usuais dos programas nacionais, com destaque para os seguintes procedimentos: 

a) Realização de avaliação das benfeitorias para orientar soluções de reposição das 

unidades impactadas por valor equivalente, para que não haja perda econômica; 

b) Oferta de mais de uma alternativa a ser escolhida pelo titular da unidade 

impactada (exemplo no caso do Prosamim: Unidade Nova Construída ou Bônus 

Moradia, que é a solução pecuniária para aquisição de uma moradia escolhida 

pelo titular da unidade impactada); e 

c) Garantia de solução diferenciada para reposição de unidade em situação de 

locação (novamente tem-se um exemplo do Prosamim, que previu as seguintes 

soluções associadas a cada imóvel locado: (i) a indenização da benfeitoria para o 

locador; e (ii) uma nova unidade para o locatário, em conjunto habitacional fora 

do perímetro da intervenção). 

São conteúdos que podem ajudar a reduzir conflitos em processos de deslocamento, já 

que trabalham de forma mais clara com o componente da moradia como um bem e não apenas 

como um direito. Porém, o seu equacionamento resulta na discussão parâmetros de 

financiamento da intervenção diferenciados, em relação ao que foi praticado ao longo destes 
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anos, por exemplo, no âmbito do PAC, o programa federal que mais aportou recursos em 

urbanização de assentamentos precários. 

O fato é que, como pode ser visto ao longo deste capítulo, o direito à moradia 

associado a assentamentos precários está previsto do ponto de vista do marco legal e os 

normativos federais que tratam do deslocamento involuntário resultante de obras de 

urbanização em tais áreas são coerentes com este marco legal. Este marco deixa claro que o 

reconhecimento dos direitos possessórios não significa não poder realizar remoções, 

especialmente se associadas a projetos de urbanização, mas determinam que seja assegurado o 

direito à moradia ao titular do direito. 

Mesmo assim, mantém-se a existência de conflitos em relação ao tema, mostrando 

que é necessário debater-se a questão para além das leis e dos normativos atuais: por um lado, 

é com base no marco legal que vêm sendo sustentadas as soluções propostas com vistas à 

garantia do direito à moradia no âmbito das políticas públicas que executam obras que geram 

deslocamentos; por outro lado, é também com base nestes marcos que movimentos sociais e 

academias questionam remoções e soluções dadas em vários projetos. Além disso, têm-se 

ainda aspectos da realidade dos assentamentos, como o mercado informal do solo, que não 

estão tratadas nestes marcos, os quais foram formulados com o propósito de garantir direito à 

moradia, mas possuem limites frente à realidade encontrada nos assentamentos. 

A conclusão desta análise aponta para o entendimento de que novos debates e 

pesquisas são necessários, seja no campo legal, seja no campo das políticas públicas 

comprometidas com o direito à moradia, para lidar com este contexto tão diverso que é 

encontrado nos assentamentos informais. 
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4- SÃO BERNARDO DO CAMPO 2009-2016: POLÍTICA HABITACIONAL, URBANIZAÇÃO DE 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E DESLOCAMENTO INVOLUNTÁRIO  
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Este Capítulo apresenta de forma sintética a Política Habitacional desenvolvida em 

São Bernardo do Campo no período de 2009 a 2016, como contexto da experiência analisada 

nesta pesquisa. Ele traz a síntese das estratégias e linhas programáticas de resposta às 

necessidades habitacionais mapeadas no município, mas seu foco é o Programa de 

Urbanização de Assentamentos Precários e os Contratos do PAC voltados à urbanização, em 

relação aos quais aborda as diretrizes e organização do processo de trabalho, assim como, os 

problemas e dificuldades da implementação. 

O município de São Bernardo do Campo está localizado na Região Metropolitana de 

São Paulo, Região do Grande ABC (Figura 4.1), e segundo o último censo do IBGE tem uma 

população de 816.925 habitantes e 260.637 domicílios (IBGE, 2011). 

 
Figura 4.1-Localização do município de São Bernardo do Campo. 
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4.1- A Política Habitacional 2009-2016 e a estratégia para os assentamentos precários 

em São Bernardo do Campo 

A Política Habitacional implementada no período de 2009 a 2016 em São Bernardo do 

Campo insere-se em um contexto de gestão governamental que foi determinante para o seu 

desenho. Nesta época, o município foi administrado por Luiz Marinho11 , prefeito oriundo dos 

movimentos sociais e com militância ativa em torno dos temas da reforma urbana e do direito 

à moradia. Entre os elementos estruturantes do governo, e que o diferenciam em termos de 

impacto no desenho e implementação da política habitacional, destaca-se o Plano Plurianual 

Participativo – PPA Participativo 12  que priorizou investimentos na área habitacional, em 

especial em urbanização de favelas. 

Já em 2009, o município iniciou a estruturação desta política habitacional, adotando 

como instrumento de planejamento o Plano Local de Habitação de Interesse Social – 

PLHIS13. O diagnóstico habitacional elaborado para a sua formulação teve como base dois 

estudos realizados pelo município nos anos de 2009 e 2010: o Mapeamento e Caracterização 

dos Assentamentos Precários e/ou Irregulares (SÃO BERNARDO DO CAMPO / FUNEP, 

2010) e o Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR, este último com financiamento do 

Ministério das Cidades. 

Estes estudos evidenciaram os níveis de precariedade do município, onde, em 2009-

2010, foram mapeados 261 assentamentos precários e/ou irregulares, nos quais estavam 

construídos 33% dos seus domicílios (Figura 4.2). Somavam-se a este quadro das 

irregularidades das soluções habitacionais da população de baixa renda, 11 Conjuntos 

Habitacionais Públicos irregulares e, ainda, a existência de alojamentos provisórios precários 

e insalubres nos quais residiam centenas de famílias removidas pelo poder público por razões 

diversas. Dois elementos tornavam mais grave esta realidade, comum a muitas cidades 

metropolitanas: o fato de que 58% destes assentamentos estão implantados na Área de 

Proteção de Mananciais da Represa Billings (APRM-B), que abrange 52,3% do território do 

                                                 
11Luiz Marinho é filiado ao PT, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (1996-

2003), Presidente Nacional da Central Única dos Trabalhadores – CUT (2003), Ministro do Trabalho e 

Emprego(2005 a 2007) e da Previdência Social (2007-2008), ambos no Governo do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. 

12  O PPA Participativo é o ciclo de planejamento participativo das políticas públicas, metodologia que a 

Prefeitura de São Bernardo do Campo adotou para realizar o planejamento governamental a partir do debate com 

a cidade (OLIVEIRA 2014). 

13 O PLHIS é o instrumento previsto na Política Nacional de Habitação PNH e no Plano Nacional de Habitação 

PlanHab em vigor à época, como instrumento de planejamento no nível municipal e sua elaboração é requisito 

para adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Trabalho_e_Emprego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Trabalho_e_Emprego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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município; e o risco associado à moradia, condição identificada à época pelo PMRR em 63 

assentamentos, nos quais foram mapeados 209 setores de risco, abrangendo 2.910 edificações. 

 

 
Figura 4.2- Assentamentos precários e área de mananciais em São Bernardo do Campo. 

Os dois estudos mostravam que, apesar de terem em comum a irregularidade fundiária, 

os assentamentos mapeados tinham características distintas entre si, quando se consideravam 

o nível de consolidação do parcelamento, a infraestrutura implantada, o padrão de edificações 

e a presença de situações de risco, o que resultava em diferentes tipos de intervenção 

prioritária. 

Esta análise levou ao agrupamento dos assentamentos por tipologias de problemas 

urbano-habitacionais, elemento fundamental para a organização da estratégia de intervenção 

nestas áreas, conforme pode ser visto na Tabela 4.1. 

Estes estudos também serviram de base para a definição do déficit habitacional do 

município, o qual incorporou, ainda, dados de pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro 

– FJP, que abordava os outros componentes do déficit. 

 

 

Favelas

Loteamentos Irregulares

Delimitação da área de manancial em SBC
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Tabela 4.1- Total de assentamentos e unidades habitacionais mapeadas por tipologia de problema e 

intervenção prioritária. São Bernardo do Campo – 2012 

Fonte: Adaptado do PLHIS (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a). 

 

O déficit priorizado no âmbito PLHIS, sintetizado na Tabela 4.2, aponta para a 

necessidade de construção de um número de moradias correspondente a 14,5 % do total de 

domicílios identicados pelo Censo 2010 no município. 

O tamanho do problema acumulado frente à capacidade orçamentária do município fez 

com que as projeções de demanda futura não fossem incorporadas ao dimensionamento das 

necessidades priorizadas pelo PLHIS. 

 

 

 

 

Tipologia 
Número de 

assentamentos 

UHs mapeadas por 

tipologia (+5%) 
Intervenções prioritárias 

Irregularidade 

Tipologia 1 – Assentamentos 

consolidados que só demandam 

Regularização Fundiária 

53 12.675 
100% Regularização 

Fundiária  

Tipologia 2 – Assentamentos 

parcialmente urbanizados que 

precisam de obras complementares de 

infraestrutura e Urbanização Simples 

sem remoções 

66 21.977 

100% Regularização 

Fundiária + Urbanização 

Pontual a ser demandada no 

OP junto com o conjunto da 

cidade 

Tipologia 6 – Conjuntos habitacionais 

Irregulares promovidos pelo poder 

público 

11 3.429 
100% Regularização 

Fundiária  

Subtotal 

Irregularidade/precariedade  
130 38.081   

Tipologia 3 – Assentamentos 

parcialmente urbanizados que 

precisam de obras complementares de 

infraestrutura e Urbanização Simples 

com remoções 

36 9.834 

Regularização Fundiária + 

Urbanização Pontual + 

Reassentamento/ Relocação 

(7% a 5%)  

Tipologia 4 – Assentamentos precários 

e irregulares, consolidáveis com 

carência de toda infraestrutura, que 

precisam de Urbanização Complexa 

com percentual significativo de 

remoções  

69 33.119 

60 % Urbanização Complexa 

+ 40% Produção de UH 

Reassentamento/ Relocação 

Tipologia 5 – Assentamentos 

irregulares não consolidáveis, que 

demandam remoção total 

25 2.028 
100% Produção de UH para 

Reassentamento 

Assentamentos com projeto Sehab 

em desenvolvimento 
12 7.187 Definido em projeto 

Subtotal Precariedade 142 52.168   

Total geral 272 90.249   



Capítulo 4- São Bernardo do Campo 2009-2016: política habitacional, urbanização de 

assentamentos precários e deslocamento involuntário 

 

 65 
 

Tabela 4.2- Déficit habitacional acumulado priorizado pelo PLHIS. São Bernardo do Campo – 2010 

Tipo de déficit Localização/ Fonte dos dados 
No DE 

UHs 

Déficit quantitativo 

priorizado (Unidades novas a 

construir) 

Assentamentos precários – (Reassentamento de T3+T4+T5, 

Alojamentos, Coabitação e Renda Abrigo)1 
 26.377  

Cidade Regular2 11.640 

 Subtotal déficit quantitativo  38.017 

Déficit qualitativo 

(Irregularidade e 

inadequações a corrigir) 

Assentamentos precários3 69.624 

Cidade regular  

(Déficit qualitativo da Cidade Regular não é objeto do PLHIS. 

Ações devem compor demanda no OP e são responsabilidade 

das secretarias de infraestrutura). 

__ 

 Subtotal déficit qualitativo 69.624 

Total de déficit habitacional acumulado priorizado 107.641 

Fonte: Adaptado do PLHIS (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a). 

(1) Mapeamento e Dados Sehab. 

(2) Fundação João Pinheiro – 100% 0 a 3 SM (10.804) e 50% – 3 a 6 SM (836). 

(3) Mapeamento Sehab. 

O objetivo da Política Habitacional, apresentado no PLHIS, é criar condições para 

viabilizar soluções de moradia adequada à população de São Bernardo do Campo, priorizando 

as famílias residentes em assentamentos precários e/ou irregulares e aquelas com renda de até 

três salários mínimos (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a). 

O PLHIS foi elaborado por meio de um processo de debate com a sociedade e, para isto, 

foi constituído um fórum específico (Fórum do PLHIS) do qual participaram técnicos e 

dirigentes das secretarias municipais, outros agentes intervenientes na questão habitacional do 

município e as associações e movimentos de moradia, por intermédio dos representantes no 

Conselho Municipal do Orçamento e no Conselho da Cidade e do Meio Ambiente. 

Os elementos levados pelo governo ao debate abrangeram: o diagnóstico técnico 

coordenado pela SEHAB e as diretrizes do Programa de Governo (apresentado à cidade em 

2008), do PPA Participativo (elaborado em 2009), e da Política Nacional de Habitação. Já os 

movimentos sociais levaram demandas gerais e usuais em discussões como estas. Deste 

processo de debates resultou a leitura compartilhada dos problemas da cidade e das 

prioridades da política habitacional. 

Mesmo tendo sido adotado um cenário otimista, a dimensão dos problemas mapeados 

exigiu a formulação de uma estratégia específica de priorização de investimentos 

considerando, ao mesmo tempo, as ações definidas como prioritárias e a capacidade do 

município. Esta estratégia pode ser assim sintetizada: 

 Priorizar as ações da Política Habitacional para intervenção nos assentamentos 

precários, onde se concentrava a maior parte do déficit habitacional acumulado que 

afeta a população de baixa renda. 



Capítulo 4- São Bernardo do Campo 2009-2016: política habitacional, urbanização de 

assentamentos precários e deslocamento involuntário 

 

 66 
 

 Organizar as intervenções da política habitacional nestas áreas, conforme a tipologia 

de assentamento, priorizando em cada um deles o déficit mais importante: 

• Regularização fundiária nas áreas que não necessitam de obras para serem 

regularizadas; 

• Urbanização integrada sempre que possível, ainda que com reassentamentos 

parciais, nos assentamentos precários, mas consolidáveis; 

• Assegurar produção habitacional priorizando os reassentamentos necessários às 

intervenções integradas e aos assentamentos não consolidáveis. 

 Estruturar uma ação específica para tratar do risco emergencial mapeado em 

assentamentos ainda não incluídos nas obras de urbanização integrada. 

 Excluir do escopo da política habitacional obras pontuais de infraestrutura em 

assentamentos, devendo sua execução ser tratada no Orçamento Participativo - OP, 

como na cidade formal. 

 Adotar o OP como instrumento de definição de novos investimentos do orçamento 

municipal em Habitação, respeitando também os critérios técnicos de priorização. O 

risco à vida foi o critério técnico de maior peso para priorização da intervenção nos 

assentamentos que demandam urbanização complexa ou remoção. 

Considerando esta estratégia e as necessidades habitacionais priorizadas, a política 

habitacional do município foi organizada com três linhas programáticas (SÃO BERNARDO 

DO CAMPO, 2012a), que comportam quatro programas de investimentos e duas ações 

estratégicas, alinhadas com a política nacional de habitação em vigor à época, e assim 

sintetizadas: 

 

a) Linha Programática Integração Urbana de Assentamentos Precários e Informais 

– Os programas que integram esta linha de ação são os seguintes: 

 Programa de Urbanização Integrada e Regularização de Assentamentos 

Precários e Irregulares, que prioriza os Assentamentos Precários de 

Tipologias 3 e 4 e tem como objetivo a execução de obras de urbanização 

integrada, incluindo produção habitacional para reassentamento e/ou 

remanejamento de famílias, e também a regularização fundiária das áreas. 

 Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Irregulares 

Consolidados e Conjuntos, que promove a regularização fundiária nas áreas 
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que não demandam obras para sua regularização: os assentamentos de 

Tipologia 1 e 2 e os Conjuntos Habitacionais Públicos Irregulares. 

 Programa de Redução de Risco e Ações Emergenciais, que abrange um 

conjunto de ações focadas nos setores de risco mapeados no município. 

Como suporte aos programas nos assentamentos precários estruturou-se a ação 

estratégica de Fiscalização e Controle de Ocupações, coordenada pela Sehab. 

 

b) Linha Programática Produção Habitacional – Focada no déficit quantitativo dentro 

e fora dos assentamentos, foi estruturada com um programa cujo objetivo é a produção 

de moradia para reassentamento e/ou remanejamento de famílias que habitam em 

unidade que não é passível de consolidação (Tipologia 5 e unidades não consolidáveis 

dos assentamentos de Tipologia 3 e 4) e também para o atendimento do déficit 

quantitativo não vinculado a assentamentos precários. Nos termos da política nacional 

vigente à época, previu modalidades distintas de produção: pública, privada ou por 

entidades sociais. 

 

c) Linha Programática Desenvolvimento Institucional – Abrange o conjunto de ações 

voltadas à estruturação da ação e ao fortalecimento dos instrumentos de gestão da 

Política Habitacional. 

 

Além da definição do déficit prioritário e dos programas para o seu enfrentamento, no 

âmbito do PLHIS foram também mapeadas as demais necessidades para fazer frente a este 

déficit, cuja abordagem transcendia a ação específica do órgão de habitação. Considerando a 

análise do seu impacto na efetividade das políticas habitacionais, foram priorizados quatro 

elementos, brevemente abordados a seguir: recursos financeiros, terra, legislação e estrutura 

institucional de implementação da política.  

O volume de recursos para fazer frente ao déficit priorizado foi levantado no âmbito do 

PLHIS, cujos dados apontaram a necessidade de investimentos da ordem de R$ 4,2 bilhões. 

Os recursos captados ou em processo de captação no município naquele momento, por sua 

vez, correspondiam a R$ 1,19 Bilhões, e já excedendo o PPA em vigor (2010/2013). 
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Tabela 4.3- Orçamento estimado para a execução do PLHIS. São Bernardo do Campo – 2012 

Linhas programáticas/ programas  Total (R$ 1 mil) 

LPA 1- Integração urbana  1.275.134 

LPA 2- Produção habitacional 2.975.220 

LPA 3- Desenvolvimento institucional 12.560 

Orçamento estimado 4.262.914 

Fonte: São Bernardo do Campo (2012a). 

Frente ao total de recursos mapeados como necessários, impôs-se a prévia definição dos 

compromissos de investimento do governo municipal. Para alcançar a meta de atendimento 

estabelecida no PLHIS no horizonte temporal 2010-2025, previu-se um aporte médio anual de 

2,5% dos recursos do tesouro do município, tratado como instrumento de alavancagem de 

outras fontes de recursos. Com esta referência, na consolidação do orçamento global do 

município, somadas as captações de recursos previstas de outras fontes, no momento da 

finalização do PLHIS, o volume de recursos para área de habitação totalizava mais de 7,0% 

do orçamento municipal. Isto corresponde a um valor cerca de dez vezes maior que a média 

nacional nos orçamentos municipais destinados ao setor habitacional (BRASIL, 2012). 

A Tabela 4.4 apresenta a participação da habitação no Orçamento Municipal no período 

2009-2016. 

Tabela 4.4- Leis orçamentárias elaboradas e participação da habitação(1). São Bernardo do Campo – 

2009-2016 

LOAs elaboradas 

por exercício 

Orçamento da Prefeitura 

(R$ 1 mil) 

Orçamento da habitação (R$ 

1 mil) (2) 

Participação da 

habitação (%) 

2010 2.579.536 186.974 7,25 

2011 3.191.827 314.601 9,86 

2012 3.363.433 236.511 7,03 

2013 4.030.722 290.949 7,22 

2014 4.348.275 330.139 7,59 

2015 4.551.886 340.703 7,48 

2016 4.656.388 372.069 7,99 

2017 (3) 4.757.626 309.534 6,51 

Fonte: São Bernardo do Campo (2016a). 

(1) Adotou-se aqui tratar das oito leis orçamentárias elaboradas sob a responsabilidade da gestão que está sendo 

tratada. A LOA de 2009 foi elaborada pelo Governo anterior, em 2008, e tinha um percentual destinado 

especificamente para a habitação de 0,80% do orçamento. 

(2) Como os recursos do Programa Minha Casa Minha Vida não passam pelo Orçamento Municipal, apesar dos 

empreendimentos receberem contrapartida municipal, na realidade o investimento planejado em HIS era superior 

ao montante que consta das LOAs. 

(3) Valores previstos, cuja efetivação fica a cargo do Governo que assumiu em janeiro de 2017 

O segundo elemento priorizado para favorecer a efetividade da política refere-se ao 

recurso terra, tema estratégico para se viabilizar produção habitacional em larga escala. No 

âmbito do PLHIS, estimou-se que para a produção habitacional priorizada eram necessários 

cerca de 3,8 milhões de metros quadrados de terra. Este número era quase dez vezes superior 
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à quantidade de terras gravadas como Zonas Especiais de Interesse Social – Zeis de vazio no 

Plano Diretor em vigor à época. Na revisão do Plano Diretor realizada em 2011 foram 

gravados 2,8 milhões de m2 de Zeis do Tipo 2, áreas não edificadas ou subutilizadas, 

destinadas majoritariamente à produção de Habitação de Interesse Social – HIS. Nestes 

espaços permite-se também edificar Habitação de Mercado Popular – HMP em menor 

proporção. Além destas, as áreas de favelas, loteamentos irregulares de baixa renda e 

empreendimentos habitacionais de interesse social irregulares foram gravados como Zeis do 

Tipo 1 (áreas ocupadas). 

A revisão dos marcos legais específicos para viabilização da política habitacional foi 

realizada priorizando os seguintes instrumentos: regulamentação das Zeis e da produção de 

HIS e HMP; isenção de tributos e emolumentos para a produção de HIS e redução para HMP; 

e isenção do ITBI incidente na primeira transferência dos bens imóveis regularizados. Além 

disso, a já citada revisão do Plano Diretor incorporou as diretrizes do PLHIS, estabeleceu 

mecanismos para regularização fundiária e democratização do acesso à terra, bem como, 

regulamentou instrumentos do Estatuto das Cidades, como o Parcelamento, Edificação ou 

Utilização Compulsórios – PEUC. 

O último dos elementos priorizados refere-se à estrutura institucional para 

implementação da política, abordada aqui em termos da estrutura de execução e dos 

mecanismos de gestão. Foi criada a Secretaria de Habitação (anteriormente Secretaria de 

Habitação e Meio Ambiente) e constituído um corpo funcional próprio, a partir da contratação 

de técnicos servidores municipais selecionados por meio de concurso público. No processo de 

execução das ações, tinha-se a combinação do trabalho da equipe da Sehab, composta pelo 

corpo de técnicos efetivos e os técnicos de cargos comissionados (diretores e coordenadores 

de áreas) com o trabalho das equipes técnicas das empresas de serviços técnicos 

especializados contratadas para apoiar a implementação das atividades. Os contratos de 

prestação de serviços abrangiam gerenciamento de obras, elaboração de projetos, execução 

das ações necessárias à regularização fundiária e execução das atividades técnicas de trabalho 

social associadas a projetos. Além da organização da ação da Sehab, também foram 

instituídas comissões especiais de análise e aprovação dos projetos de habitação de interesse 

social, compostas pelas diversas secretarias afetas ao tema.14 

                                                 
14 Foram criadas a Cazeis e Cehais, comissões especiais que objetivam agilizar as análises e as aprovações dos 

planos de regularização e dos projetos de empreendimentos de interesse social e de mercado popular, 

respectivamente (Lei no 5.959/09, alterada pela Lei no 6.183/11). 
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No que se refere às estruturas institucionais de gestão participativa, em 2010 foi 

instituído o Conselho da Cidade e do Meio Ambiente – Concidade, e criado o Fundo 

Municipal da Habitação – FMH, cujo órgão gestor é a Câmara Técnica de Habitação do 

Concidade.  

Este conjunto de medidas foi fundamental para viabilizar e dar suporte à ampliação da 

escala de intervenção que se verificou no município.  

No período 2009- 2016, a intervenção municipal na área de habitação abrangeu 162 

assentamentos e conjuntos habitacionais, por meio de diferentes programas e ações. Estão 

somados neste número desde assentamentos que tiveram apenas projetos elaborados, a partir 

de demanda aprovada no Orçamento Participativo, até áreas que tiveram concluídas suas 

obras de urbanização ou produção habitacional, assim como, sua regularização fundiária.  

A maior parte destes assentamentos (95 áreas) foi objeto de intervenção do Programa de 

Regularização Fundiária de Assentamentos Consolidados e Conjuntos, que tem a intervenção 

menos onerosa dentre os quatro que compõem a política.  

Implementado com ação intersecretarial, o Programa de Redução de Riscos e Ações 

Emergenciais teve ação focada nos setores de risco mapeados pelo PMRR e que não estavam 

incluídos nas obras de urbanização. Até dezembro de 2016, por meio de suas ações haviam 

sido eliminados 73 dos 203 setores de risco identificados pelo PMRR, seja por remoção 

preventiva das famílias em risco, seja por execução de obras. 

O Programa de Produção Habitacional direcionou a maioria das unidades habitacionais 

dos cinco empreendimentos contratados no período para apoiar as intervenções nos 

assentamentos precários. Com o mesmo foco, outro conjunto de projetos foi elaborado como 

parte de processo de captação de recursos junto ao Governo Federal, que selecionou, mas não 

até dezembro de 2016 não havia efetivado a contratação dos projetos. E também foram 

viabilizados ou planejados empreendimentos de iniciativa de entidades organizadas, por meio 

do PMCMV/ FDS, voltados ao atendimento de outros tipos de demandas. 

Já o Programa de Urbanização Integrada e Regularização Fundiária de Assentamentos 

Precários, que será detalhado a seguir, abrangeu 43 áreas com ações em diversos estágios 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016b).  
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4.2- O Programa de Urbanização de Assentamentos Precários e sua implementação – 

Critérios, processos e gestão 

O Programa de Urbanização Integrada e Regularização de Assentamentos Precários e 

Irregulares objetiva:  

promover a urbanização integrada de ocupações precárias e irregulares 

consolidáveis implantando infraestrutura urbana (sistema viário, rede de água, 

rede de esgoto, coleta de lixo, rede de energia, iluminação pública e 

equipamentos públicos), regularizando a situação fundiária e da titularidade aos 

moradores, sempre que possível, na mesma área, ou através de reassentamento 

parcial de moradias, por meio de programa complementar de produção 

habitacional (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012a, p.102). 

Foram priorizadas as intervenções nos assentamentos de Tipologia 4 (áreas precárias, 

mas consolidáveis) que, como apresentado na Tabela 4.1, responde pelo maior número de 

assentamentos e de unidades entre as cinco tipologias mapeadas.  

Os aspectos do programa que são mais relevantes estão sintetizados nos próximos 

tópicos, com foco maior nos contratos firmados no âmbito do PAC. 

 

4.2.1- Estratégia para elaboração e execução dos projetos de urbanização 

Tomando como referência a experiência profissional da pesquisadora, três componentes 

são considerados estratégicos para viabilizar os processos de urbanização de assentamentos 

precários: (i) definição de diretrizes gerais para nortear a intervenção em assentamentos 

precários; (ii) estabelecimento de procedimentos para elaboração dos projetos; (iii) e 

organização de mecanismos de gestão intersetorial. A intervenção em favelas em São 

Bernardo do Campo trabalhou com estes componentes, abordados a seguir. 

 

i) Diretrizes gerais para formulação e implementação do Programa de Urbanização 

Integrada  

Os assentamentos precários apresentam padrão de ocupação diferente daquele 

observado na cidade formal e diferem-se uns dos outros impondo, pois, a necessidade de 

definição de parâmetros específicos para a realidade de cada um deles. Para nortear a 

produção de diagnósticos e propostas, o município de São Bernardo do Campo trabalhou com 

diretrizes gerais, de natureza programática, que foram sintetizadas nos seguintes termos: 

 Assegurar solução de moradia adequada para todas as famílias residentes nas 

unidades cadastradas nas poligonais de Projeto, seja por meio da consolidação da 

unidade, seja por meio de relocação ou reassentamento; 
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 Priorizar a consolidação de moradias como solução, mas não consolidar aquelas que 

não atendam a parâmetros mínimos de habitabilidade; 

 Eliminar todas as situações de risco dos assentamentos; 

 Assegurar a inserção das áreas à cidade, investindo em infraestrutura adequada e 

cobertura de equipamentos públicos e serviços, inclusive por meio de integração 

institucional fomentada pelo projeto de urbanização; 

 Tratar a dimensão ambiental do assentamento e sua precariedade; 

 Promover a regularização fundiária das unidades habitacionais (consolidadas ou 

construídas pelo projeto) até o final da intervenção, inclusive considerando a 

especificidade dos assentamentos implantados em áreas de proteção aos mananciais; 

 Dar tratamento às áreas desocupadas para evitar recidiva de ocupação; 

 Garantir soluções não onerosas e adequadas para atendimento das famílias que 

necessitem remoções transitórias até o atendimento habitacional definitivo. 

Dada sua importância para o tema da pesquisa, as diretrizes específicas e ações 

relacionadas a remoções, soluções de reposição e aos processos de reassentamento dentro dos 

projetos de urbanização serão tratadas em tópico à parte.. 

Vale ressaltar que as diretrizes adotadas pelo município buscam viabilizar o que Denaldi 

(2003) classificou como padrão alto de urbanização, seguindo o modelo de urbanização 

integrada e integral.  

A partir desta lógica, e considerando as necessidades mapeadas nos assentamentos, os 

processos de intervenções do programa de urbanização foram organizados em três grupos de 

ações: 

 

a) Ações de Natureza Físico-Urbanísticas e Ambientais – Compreendem as obras e 

intervenções físicas e ambientais necessárias à urbanização do assentamento, que variam 

conforme a área. Abrangem: obras habitacionais; implantação de infraestrutura, tanto 

interna (sempre), quanto de bairro (em alguns projetos); obras de correção de risco; 

urbanismo, paisagismo, ações de recuperação ambiental; implantação de áreas verdes, de 

lazer e serviços; e equipamentos públicos (seja com implantação do equipamento junto 

com a intervenção habitacional, seja com a destinação da área para implantação pelas 

demais políticas sociais). 
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b) Ações de Natureza Jurídico-fundiárias – Abrangem o conjunto de ações necessárias à 

garantia da segurança jurídica da posse ou propriedade do imóvel: solução da 

dominialidade e disponibilização da área para a intervenção, com a regularização 

fundiária do terreno; aprovações e licenciamento da intervenção; registro; e titulação aos 

beneficiários finais. Cabe registrar que, no caso das áreas públicas, foram previstas duas 

alternativas de titulação: a solução gratuita, com o título de Concessão de Direito Real de 

Uso – CDRU, que garante a posse; ou a solução onerosa, com o Contrato de Compra e 

Venda, para o qual se aplica a Política de Subsídio das soluções habitacionais públicas. 

Após a sua quitação, tem-se a transferência da propriedade. 

 

c) Ações do Trabalho Social de Mobilização, Participação e Inclusão – Abrange o 

conjunto de ações desenvolvidas junto à população da área de intervenção desde a fase de 

elaboração de projetos até a fase pós-obras. Elas foram estruturadas a partir dos eixos de 

ação previstos para o Trabalho Social nos contratos com o Governo Federal à época, 

quais sejam: apoio à organização comunitária e mobilização da população; trabalho social 

de acompanhamento das obras e implementação dos reassentamentos/ remanejamentos; 

educação sanitária e ambiental; ações de inclusão social e geração de trabalho e renda; e 

avaliação e acompanhamento pós-ocupação. 

 

ii) Procedimentos para elaboração de projetos 

O processo de formulação de projetos no município foi orientado por termos de 

referência elaborados levando em consideração a experiência municipal acumulada, assim 

como a de outros governos. Como exemplo destas experiências, vale destacar a elaboração de 

projetos pelo PAT-Prosanear e o Plano Global Específico – PGE, este último desenvolvido 

pela Prefeitura Belo Horizonte (CONTI, 2004). 

Em relação ao conjunto de procedimento no município, a organização se deu em cinco 

etapas: 

 

a) Entrada na área e planejamento dos trabalhos – Trata-se da mobilização dos diversos 

atores, incluisve a comunidade, para realização e pactuação do Plano de Trabalho e do 

cronograma a ser seguido na elaboração do projeto. 
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b) Levantamento de informações e produção do diagnóstico integrado –Trata-se da 

elaboração de diagnóstico integrado que reúne dados de diferentes naturezas, os quais 

permitem produzir uma leitura dos problemas e possibilidades de intervenção. Busca-se 

trazer ao projeto o olhar/experiencia das diversas áreas técnicas e também envolver a 

população por meio da participação. Foi, em todos os projetos, um momento fundamental 

e, no processo de debate com a comunidade, a utilização de metodologias participativas 

adequadas fez muita diferença em termos de resultados; 

 

c) Estudo de viabilidade da intervenção, com hierarquização das ações e definição dos 

elementos a detalhar na fase de projetos – Nesta etapa buscam-se dois resultados 

principais: o registro do conjunto de intervenções necessárias à área e a seleção daquelas 

que serão efetivamente detalhadas para intervenção no âmbito do contrato de elaboração 

de projetos. A decisão da hierarquização pode ser feita com a seleção de ações prioritárias 

para o conjunto da área, em função de limitação de recursos (mas o estudo completo é 

produzido) ou, pela divisão da intervenção em etapas e com detalhamento do conjunto 

das intervenções de cada etapa; 

 

d) Elaboração dos projetos – Trata-se da produção dos projetos necessários à contratação 

da intervenção definida, abrangendo todas as disciplinas técnicas que compõem a ação 

integrada. Nos casos em que há reassentamento externo, os projetos são elaborados tanto 

para a área de urbanização, quanto para a de reassentamento. Em São Bernardo este 

pacote atendia a três requisitos básicos: as exigências do organismo financiador da 

intervenção (em geral Ministério das Cidades e Caixa); as exigências dos órgãos de 

aprovação e licenciamento; e as regras da Lei 8.666, sobre projetos passíveis de licitação. 

Nesta etapa são gerados o Plano de Trabalho, com a síntese das intervenções proposta; o 

orçamento detalhado; o cronograma físico e financeiro; e o quadro de composição do 

investimento da intervenção integrada; 

 

e) Aprovações dos projetos e dos elementos técnicos necessários à captação de recursos 

e à execução das obras e ações – A decisão de incluir esta etapa atendeu, de um lado, os 

parâmetros dos organismos financiadores, que definem somente iniciar obras com todas 

as aprovações, e, de outro, a decisão do município de investir em uma metodologia que 

posteriormente facilitasse o processo de regularização fundiária dos assentamentos. 
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Eventualmente, especialmente no que se refere à captação de recursos ou ao 

Licenciamento Ambiental, a finalização do processo pode ficar sob responsabilidade 

exclusiva do município, quando as empresas contratadas executaram todos os itens dos 

seus contratos, sem que as instituições responsáveis concluíssem as aprovações. 

 

Registra-se que, em todas as etapas, o município promoveu assembleias, reuniões, 

plantões técnicos e vistorias com a participação da população para debater conteúdos e 

esclarecer dúvidas.  

Observou-se que esta lógica de trabalho contribuiu para superar gargalos comuns a esse 

tipo de intervenção. Entretanto, os resultados foram distintos nos projetos, seja função das 

características das áreas, seja por vezes, em função das características das equipes e da 

dinâmica de organização das comunidades. 

Apesar dos avanços, permanecem questões que merecem ser melhor estudadas. O tema 

do projeto e do licenciamento ambiental é uma dessas questões. As muitas idas-e-vindas dos 

projetos, tanto no processo de análise interna na SEHAB, quanto na Caixa, principal agente 

financeira dos contratos, e ainda nos órgãos licenciadores, são a evidência mais objetiva desta 

necessidade de aprofundamento. 

 

iii) Procedimentos de gestão na fase de execução das obras e ações 

Entre os desafios mapeados para a implementação do programa de urbanização, um dos 

mais relevantes na experiência profissional vivida pela pesquisadora refere-se à definição de 

uma sistemática de gestão e acompanhamento integrado na fase de execução das obras e 

ações. 

 Este desafio relaciona-se tanto à falta de tradição da ação integrada entre as diferentes 

equipes de obras, regularização fundiária e trabalho social, quanto ao número de agentes 

envolvidos. A Sehab de São Bernardo contava com: as quatro áreas técnicas que participavam 

do processo (Coordenadoria de Projetos, Diretoria de Obras, Diretoria de Regularização 

Fundiária e Coordenadoria de Trabalho Social); as empresas projetistas; a gerenciadora de 

obras; as assessorias de trabalho social e de regularização fundiária contratadas; e as 

empreiteiras executoras das obras. Envolvia também atores externos como a população, as 

concessionárias e órgãos estaduais de licenciamento. 

A resposta a este desafio foi construída pelas seguintes ações: 
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a) A organização das equipes de coordenação dos trabalhos em cada projeto - Para 

cada projeto, foi definido um gerente de projeto, um responsável pelo acompanhamento 

das obras, um técnico social responsável pela área e um técnico da área de regularização 

fundiária, sendo os técnicos preferencialmente servidores municipais. As empresas 

prestadoras de serviços trabalhavam com a mesma lógica de divisão de 

responsabilidades; 

 

b) A sistemática de acompanhamento técnico e operacional das ações em execução – 

Esta sistemática foi proposta com três atividades-chave: i) Reunião semanal de 

acompanhamento da equipe técnica integrada do projeto, incluindo Sehab e prestadores 

de serviços; ii) Oficina Mensal de Monitoramento e Medição, incluindo, além das 

equipes técnicas do projeto, os coordenadores/ diretores da Sehab e dos prestadores de 

serviço; e iii) as Oficinas Trimestrais de Avaliação e Atualização do Planejamento com a 

participação também do Gabinete da Sehab e dos responsáveis técnicos dos contratos, 

tanto das empreiteiras, como das gerenciadoras de obras e empresas de trabalho social.  

 

c) A sistemática de participação e acompanhamento por parte da população- Este 

grupo de ações ocorreu de três diferentes formas: no âmbito das Comissões de 

Urbanização e Legalização - Comul, instituídas em função da Lei Municipal no 5.959, de 

13 de agosto de 2009, que trata da regularização das Zeis; no trabalho social realizado 

com toda a população abrangida pela urbanização, com foco em informação, mobilização 

e organização da comunidade; e no trabalho social específico com as famílias afetadas 

por remoções e reassentamentos. Este trabalho social associado aos processos de 

deslocamento abrange o debate sobre critérios de atendimento, escolha das soluções e os 

demais elementos operacionais do processo de mudanças. Embora coordenados pela 

equipe social, todos estes procedimentos realizam-se com a participação da equipe 

técnica integrada, conforme o tema tratado com a população. 

Este processo não ocorreu da mesma forma em todos os casos. Em diversos projetos foi 

seguido o conceito, embora a regularidade quanto à periodicidade das instâncias de 

monitoramento e de gestão participativa fosse variável; e, em outros, verificaram-se 

limitações mesmo em relação ao conceito.  

Porém, apesar da grande dificuldade dada pela setorização técnica – predominante no 

setor público e mesmo nas empresas contratadas – este processo de trabalho integrado entre as 
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equipes, e destas com a população, foi muito importante para minimizar problemas e 

viabilizar a ação. Nos muitos momentos em que se mostrou necessária, por exemplo, a revisão 

de projetos com obras em andamento, esta dinâmica de trabalho foi estratégica para um 

melhor andamento ao projeto. O diálogo favoreceu o processo de tomada de decisões quanto 

às medidas mais importantes de serem asseguradas nas reprogramações de contrato, já que se 

tinha um processo anterior de análise conjunta dos problemas. 

O balanço do processo de implementação do Programa de Urbanização de São Bernardo 

permite afirmar que estes três componentes aqui abordados foram muito importantes para o 

alcance dos resultados obtidos. E também possibilita apontar desafios para o aprimoramento 

da gestão pública. Dentre estes desafios destacam-se a necessidade de ampliar a ação 

multidisciplinar e de aprimorar padrões e decisões de projeto, de forma a reduzir os problemas 

de execução e os impactos sociais. 

 

4.2.2- Remoções e Soluções de Reassentamento e Reposição no Programa de Urbanização 

O tema das remoções e suas soluções de reposição foi tratado a partir da diretriz geral 

norteadora da Política Habitacional, qual seja, a promoção do acesso à moradia adequada. O 

contexto dos alojamentos provisórios15 existentes no município e seus impactos negativos, 

assim como os estudos produzidos no PLHIS, com previsão de um expressivo percentual de 

remoção para viabilização das urbanizações, indicaram a necessidade de priorizar a questão. 

Como já mencionado, nos estudos do PLHIS estimou-se o número de remoções 

necessárias para viabilizar os projetos de intervenção em favelas. Estes estudos apontaram 

para a necessidade de remover 20.625 famílias, o que corresponde a 23,75% do total de 

daquelas que habitavam assentamentos precários do tipo favela e loteamento precário à época 

(Tabela 4.5). 

Cabe registrar que o maior percentual de remoções nas áreas que já tinham projeto 

elaborado, conforme apontado na Tabela 4.5, decorre do fato de que em três assentamentos o 

modelo de intervenção adotado foi a reurbanização, na qual se removeu a totalidade dos 

imóveis para a construção de novas unidades e atendimento de todas as famílias no mesmo 

lugar. 

                                                 
15Em 2009, no início do governo Luiz Marinho, existiam 8 Alojamentos ativos, que abrigavam 361 famílias e/ou 

pessoas sós. Além destas, outras 426 famílias que habitaram alojamentos desativados anteriormente estavam 

sendo atendidas com Auxílio Aluguel, perfazendo 787 famílias que, no período de 1995 a 2001, foram retiradas 

de seus locais de moradia e continuavam sem atendimento definitivo até essa data. Com a concordância dos 

moradores, o Governo desativou os alojamentos e priorizou a construção de novas moradias para estas famílias. 

O último alojamento foi desativado em 2012. 
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Tabela 4.5- Número de domicílios mapeados, percentual de remoção e déficit quantitativo, segundo 

tipologias de assentamentos por condição urbano-habitacional. São Bernardo do Campo – 2010 

Tipologias 

No de 

domicílios 

mapeados  

% de remoção 

previsto no 

PLHIS 

No UHs a 

remover 

Tipologia 1: Assentamentos Consolidados que só demandam 

Regularização Fundiária  
12.675 Não há remoção - 

Tipologia 2: Assentamentos Parcialmente Urbanizados, que 

precisam de obras complementares de infraestrutura e 

Urbanização Simples sem remoções 

21.977 Não há remoção - 

Tipologia 3: Assentamentos Irregulares Parcialmente 

Urbanizados, que precisam de obras complementares de 

infraestrutura e Urbanização Simples com remoções 

9.834 

5% fora do 

manancial 

7% em 

manancial 

591 

Tipologia 4: Assentamentos Precários e Irregulares 

Consolidáveis com carência de toda infraestrutura, Urbanização 

complexa e percentual significativo de remoções 

33.119 

40% fora do 

manancial 

40% e em 

manancial 

13.248 

Tipologia 5: Assentamentos Irregulares não Consolidáveis/ 

Remoção Total 
2.028 100% 2.028 

Assentamentos com projeto Sehab (Número de remoções já 

definido em projeto) 
7.187 (66%) 4.758 

Subtotal assentamentos precários 86.820 - 20.625 

UHs em Alojamentos Provisórios em 2010 188  188 

Famílias atendidas com Auxílio Aluguel/ removidas 

preventivamente por risco muito alto 
2.761  2.761 

TOTAL DOMICÍLIOS PRECÁRIOS PRIORIZADOS 89.769  23.574 

Fonte: São Bernardo do Campo (2012a). 

O tema remoções e reassentamento não foi objeto de normatização específica no 

município, e a maioria dos projetos de urbanização também não demandou Planos Específicos 

de Reassentamento, elaborados apenas para os financiamentos que tinham esta exigência. 

Entretanto, a prática e a abordagem da Sehab podem ser verificadas nos Termos de Referência 

de contratação de projetos, nos Projetos Urbanísticos, nos Planos de Trabalho dos Projetos de 

Urbanização com contrato assinado com o PAC e, principalmente, nos Planos de Trabalho 

Técnico Social – PTTS.  

As definições municipais partem do entendimento de que as remoções são elementos 

constitutivos da solução de urbanização de assentamentos precários e que os processos de 

remanejamento/ reassentamento devem ser concebidos como uma oportunidade de acesso a 

direitos, embora tragam riscos de vulnerabilização, que devem ser observados e enfrentados. 

Este processo foi estruturado operacionalmente por meio de quatro instrumentos 

técnico-operacionais necessários à execução de projetos/ empreendimentos: (i) o Projeto 

Urbanístico e de solução habitacional, que estabelece os critérios de remoção/deslocamento e 

as soluções da reposição dos imóveis afetados, conforme o seu uso original; (ii) o Plano de 
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Obras, por meio do qual se organiza a sequência de deslocamentos e soluções de 

reassentamento geradas; (iii) o Plano de Regularização Fundiária, por meio do qual se 

estabelecem os instrumentos de garantia de segurança jurídica da posse/propriedade às 

famílias; e (iv) o Plano de Trabalho Técnico Social – PTTS, por meio do qual se organiza 

todo o processo de trabalho com as famílias atendidas e as comunidades nas quais elas 

estavam inseridas e também com a comunidade receptora, no caso de reassentamento externo. 

A abordagem desenvolvida no município pode ser agrupada em três grandes tópicos, a 

seguir detalhados: critérios de remoções; soluções de reposição; e diretrizes de implementação 

do processo de reassentamento. 

 

a) Critérios de remoções de imóveis 

Considerando as condições encontradas nos assentamentos precários e, ainda, as 

diretrizes propostas para o programa, os seguintes tipos de construções foram considerados 

elegíveis para remoção no Programa de Urbanização: 

 Construções localizadas em áreas de risco que não sejam passíveis de solução no projeto 

com vistas à consolidação da unidade, incluindo aquelas localizadas em faixas de 

domínio de rodovias, redes de alta tensão, dutos e adutoras; 

 Construções em madeira ou em alvenaria precárias e/ou com problemas estruturais de 

habitabilidade, que não sejam passíveis de solução por meio de melhorias;  

 Construções implantadas em áreas cuja liberação é necessária para a provisão de 

infraestrutura básica no interior do assentamento; 

 Construções cuja remoção seja necessária para melhoria das condições gerais de 

integração ao bairro, inclusive quanto à infraestrutura; 

 Construções em Área de Proteção Permanente (APP) de córregos e nascentes cuja 

recuperação seja possível e necessária à adequação da área ou que estejam sujeitas a 

exigências específicas de legislação (como foi o caso do PAC Alvarenga, analisado no 

presente projeto de pesquisa, em função da legislação específica vigente à época para a 

Área de Mananciais); e 

 Construções implantadas em áreas cuja liberação seja necessária para otimização da 

produção habitacional no interior do assentamento. 
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b) Soluções de reposição de imóveis afetados por remoção 

As soluções de atendimento às famílias impactadas por deslocamento involuntário, em 

função da remoção dos seus imóveis nos projetos de urbanização atendiam as seguintes 

diretrizes: 

 Assegurar solução de reposição para todas as unidades cadastradas da poligonal do 

Projeto que sejam impactadas por remoção, considerando uma solução de reposição para 

cada imóvel autônomo cadastrado e ocupado, independentemente do número de famílias 

que nele residem/ ocupem. No caso das moradias, entende-se por imóvel autônomo 

aquele que tem entrada e cozinha independentes; 

 Priorizar a viabilização de solução de reposição na própria área, o que implica gerar 

quadras de produção habitacional no interior do assentamento; 

 Não sendo possível atender a todos os removidos na mesma área, assegurar solução de 

reassentamento externo preferencialmente na mesma região do projeto de urbanização e 

em área provida de infraestrutura e serviços pelo menos equivalente à área de origem, se 

necessário com investimento do próprio projeto para isto; 

 Assegurar solução compatível com o uso cadastrado dos imóveis impactados, 

compreendendo moradia por moradia, unidade não residencial por unidade não 

residencial e imóveis de uso misto com solução vista caso a caso (seja com a garantia de 

uma unidade habitacional e outra não habitacional, seja com a reposição de unidade 

mista, quando possível no projeto); 

 Sempre que possível, assegurar diversificação das soluções em compatibilidade com o 

perfil da população impactada por deslocamento, considerando tipologia das unidades, 

número de cômodos, entre outros; 

 Planejar a produção de número de unidades superior àquelas com previsão de remoção, a 

título de Reserva Técnica, a qual destina-se à solução dos seguintes problemas, usuais em 

processos de urbanização: erros de cadastro comprovados no processo de implementação; 

alterações pontuais de projeto que resultem em novas remoções; impactos de obras não 

previstos e que inviabilizem a regularização de imóveis antes previstos para 

consolidação; coabitação familiar excessiva e involuntária constante do cadastro original 

(mais de uma família economicamente autônoma, residindo na mesma casa, com número 

de membros, no cadastro de projeto igual ou superior a sete pessoas), com prioridade para 

coabitação em domicílios impactados por remoção. Não sendo necessário o uso de todas 



Capítulo 4- São Bernardo do Campo 2009-2016: política habitacional, urbanização de 

assentamentos precários e deslocamento involuntário 

 

 81 
 

as unidades de reserva técnica do projeto, as unidades remanescentes devem ser 

destinadas a famílias removidas de áreas de risco; 

 Assegurar sustentabilidade socioeconômica no repasse dos custos das soluções 

habitacionais ou de comércio remanejados. No caso das unidades construídas pelo PAC 

em áreas públicas, tem-se a opção da gratuidade por meio da Cuem, ou para as famílias 

que optem pelo título de propriedade, estes custos são parcialmente repassados por meio 

de contratos da Política Municipal de Financiamento e Subsídio. Esta diretriz é diferente 

para as unidades habitacionais viabilizadas por meio do Programa Minha Casa Minha 

Vida, no qual o Governo Federal definiu a gratuidade da transferência para casos de 

reassentamento. 

Cabe registrar que o Município adota o critério que a partir do cadastro a área fica 

“congelada” para fins de projeto e que isto significa que não se permitem novas construções, 

assim como, a venda, troca, aluguel, cessão ou ampliação de imóveis cadastrados. Entretanto, 

no âmbito do planejamento de trabalho social, o Município previu a possibilidade de 

reconhecimento de alterações de público-alvo a serem verificadas quando da atualização 

cadastral que se realiza na fase de preparação das remoções e/ou a partir de Estudos de Caso. 

 

c) Diretrizes para implementação do processo de deslocamento involuntário/ 

reassentamento  

No caso de São Bernardo, em geral, é no PTTS em que estão detalhadas todas as 

condições de implementação dos processos de reassentamento, conforme previsto nos 

primeiros normativos do FNHIS e PAC, fonte de financiamento dos projetos que se tornaram 

obras. 

Este processo é coordenado pela Equipe Social, embora operacionalizado em conjunto 

com as diversas áreas. Ele se materializa pela combinação de elementos de dois dos projetos 

técnicos já citados: o Plano de Obras e o Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS. São 

muitos os conteúdos trabalhados nesse processo e o que está apresentado aqui é uma síntese 

dos seus aspectos principais. Com pequenas diferenças de uma área para outra, este processo 

foi formulado e implementado considerando as seguintes diretrizes e estratégias: 

 Planejar o processo operacional de reassentamento de forma integrada, entre obras e 

trabalho social e as demais políticas sociais, desde a fase de projetos; 

 Prever e garantir todos os custos necessários para o reassentamento nos custos do 

projeto que gerou a demanda de deslocamento involuntário; 
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 Planejar as frentes de obras buscando compatibilizar, sempre que possível, a demanda 

e volume de remoções e a viabilização das soluções de reposição; 

 Valorizar a participação da comunidade e das famílias impactadas em todo o processo 

de reassentamento, combinando atividades de participação direta e de instâncias de 

representação (Comissão de Urbanização e Legalização – Comul, Comissão de 

Acompanhamento de Obras – CAO, etc.); 

 Planejar detalhadamente o processo de reassentamento quando do início das obras, 

considerando: o cronograma atualizado das obras; a atualização da condição da área, a 

partir da atualização cadastral e vistoria; o respeito aos tempos mínimos pactuados 

com a população quanto à comunicação e execução das remoções/ deslocamentos; e 

os prazos previstos para a reposição dos imóveis cadastrados nos termos pactuados na 

fase de aprovação do projeto, compreendendo moradia por moradia, comércio por 

comércio e situações mistas resolvidas caso a caso; 

 Desenvolver o Trabalho Social em seus cinco eixos, mas estruturar a ação específica 

focada no quesito reassentamento, com destaque para: o processo de discussão, 

informação e acompanhamento das obras e suas soluções; a definição com as famílias 

de critérios claros para atribuição de unidades nos casos em que há solução 

diferenciada (relocação na área e reassentamento externo ou diversidade de tipologia 

habitacional); a sequência de atendimento, considerando período cronológico de saída 

da área e tipo de solução escolhida; a constituição de grupos de vizinhança e escolha 

das unidades; a preparação para as mudanças da vida associadas às novas soluções de 

moradia/ trabalho; a garantia de acesso às políticas sociais, em caso de mudança de 

área/bairro; e as ações pós-ocupação; e  

 Definir e implementar o processo de recepção de demandas e abordagem dos pleitos 

não previstos e conflitos, de modo a objetivar o trabalho e também permitir a definição 

clara dos critérios aplicados a cada caso. 

De maneira geral, estas diretrizes foram seguidas na implementação das remoções e 

reassentamentos, porém com diferenças importantes entre projetos e áreas quanto ao 

resultado, seja por problemas no andamento das obras, seja pelos conflitos que se 

configuraram no processo. 

Os problemas e conflitos ocorridos serão abordados no tópico a seguir, já associados à 

implementação dos contratos do PAC, mas cabe destacar alguns elementos que fizeram 

diferença neste processo: o adequado planejamento das frentes de obras, tanto para não 
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remover famílias de áreas que não terão obras iniciadas imediatamente, quanto para antecipar 

as frentes que geram soluções habitacionais; o início do trabalho social antes do início das 

obras, permitindo um panorama atualizado da área, quando do planejamento executivo das 

remoções e reassentamento; a necessidade de investir tempo e equipe no processo de 

preparação para as remoções e mudanças; e o investimento em mecanismos de controle da 

ocupação e do seu adensamento para não inviabilizar o projeto pelo volume de alterações e 

pela expansão da ocupação. 

 

4.3- Os Projetos de Urbanização Integrada contratados com o PAC– Deslocamentos, 

soluções de reposição, conflitos e estratégias de abordagem 

No período de 2009 a 2016, o município firmou 14 Contratos com o PAC, no Programa 

de Urbanização de Assentamentos Precários. Em 11 deles o objeto era a intervenção em 

assentamentos precários (um complexo tem dois contratos) e em três o objeto era a produção 

habitacional para reassentamento. Aos contratos PAC somaram-se mais dois do PMCMV 

para viabilizar unidades para reassentamento de dois destes contratos de urbanização do PAC 

(Fase 2).  

A Tabela 4.6 apresenta as intervenções de urbanização de assentamentos precários 

financiadas pelo PAC, destacando os diversos modelos de intervenção adotados e as soluções 

geradas, inclusive para reposição das unidades removidas (novas unidades habitacionais na 

área, reassentamento externo e reposição de unidades não residenciais). 

Somando-se os 16 contratos vinculados a assentamentos precários (PAC Urbanização, 

PAC Produção Habitacional e PMCMV) foram contratadas soluções para 14.575 famílias, das 

quais 8.581 atendidas com moradias consolidadas e regularizadas por meio das obras de 

urbanização e as demais, 5.994 famílias, (41,13% do total), atendidas com novas unidades 

produzidas. Este número é um pouco maior do que o constante na Tabela 4.6 porque alguns 

contratos do PAC Produção Habitacional viabilizam solução de reassentamento também para 

famílias removidas de áreas com obras de risco ou com obras de infraestrutura.  

A Figura 4.3 apresenta a distribuição das intervenções do PAC no território e, 

considerando o tema da presente pesquisa, destaca as distâncias entre assentamentos e áreas 

de reassentamento, permitindo observar a predominância de atendimento em áreas com 

distância inferior a 3 Km ou na própria área. 
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Tabela 4.6- Contratos do PAC Urbanização e Áreas de Reassentamento. São Bernardo – 2009-2016 

Contratos PAC Urbanização 

Integrada / Ano 
Modelo de intervenção/ Área de Reassentamento 

No de 

assenta- 

mentos 

No de 

imóveis 

cadas-

trados 

Remoções 

 

No 

% 

Soluções habitacionais de 

atendimento e reposição 
Unidades não 

residenciais de 

reposição 
UHS 

consoli-

dadas 

Novas 

UHS na 

área 

Reassent

amento 

externo 

Total de 

soluções 

habitacio-

nais 

Assentamento Precário Naval 

(2007) 

Remoção integral do assentamento e reassentamento 

externo (CH PAC Naval/ Silvina) 
1 207 

207 

100% 
- - 207 (1) 207 12 Boxes Comerciais 

PAC Alvarenga (2008) 
Urbanização Integrada com relocação interna e 

reassentamento externo (CH PAC Três Marias) 
4 2.514 

1.904 

76% 
610 878 1.026 (2) 2.514 24 boxes comerciais 

Jardim Colina (2008) 
Urbanização Integrada com relocação interna e 

reassentamento externo (CH PAC Naval/ Silvina) 
1 211 

165 

78% 
46 104 61 211 0 

Silvina Oleoduto 2ª Etapa (2009) Reurbanização com substituição integral de moradias 1 505 
505 

100% 
0 532 0 532 15 boxes comerciais 

Jardim Esmeralda 2ª Etapa (2009) Reurbanização com substituição integral de moradias 1 554 
554 

100% 
0 564 0 564 16 boxes comerciais 

Jardim Lavínia (2009) Reurbanização com substituição integral de moradias 1 180 
180 

100% 
0 184 0 184 0 

Pq. São Bernardo, Alto da Bela 

Vista e Novo Parque (2007 e 2010) 
Urbanização Integrada com remanejamento interno 3 3.164 

714 

23% 
2.441 754 0 3195 8 boxes comerciais 

Silvina Audi (2010) 
Urbanização Integrada com relocação interna e 

reassentamento externo (CH MCMV Ponto Alto) 
5 3.265 

909 

28% 
2.356 416 560 3332 

28 boxes comerciais e 9 

unidades comunitárias 

Capelinha e Cocaia (2010) 
Urbanização Integrada com relocação interna e 

reassentamento externo entre assentamentos 
2 900 

224 

25% 
676 248 0 924 17 boxes comerciais 

Saracantan/ Colina (2010) 

Urbanização Integrada com relocação interna e 

reassentamento externo de 4 assentamento e remoção 

total de 3 assentamentos (CH MCMV Independência) 

7 2.897 
290 

10% 
2.452 40 420 2.912 42 boxes comerciais 

Total 26 14.397  
5.652 

39% 
8.581  3.720 2.274 (2) 14.575  (3) 171 

(1) O projeto de intervenção na Favela Naval foi contratado como um projeto de urbanização, embora tendo a solução de reassentamento integral. O conjunto habitacional viabilizado foi maior 

do que o necessário para a Favela Naval (540 Unidades) e foi utilizado como área de reassentamento externo da Urbanização do Jardim Colina, além de atender Alojamentos Provisórios.  

(2) Tem-se mais 648 imóveis beneficiados exclusivamente com infraestrutura, não incluídos aqui porque não integram a poligonal de assentamentos precários, o que resulta em um total de 

15.016 imóveis beneficiados pelos contratos do PAC. 

(3) As soluções não residenciais não estão somadas às habitacionais porque, em muitos casos, uma mesma família tem uma solução residencial e uma não residencial, por conta de remoção de 

imóvel de uso misto. 
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Figura 4.3- Intervenções de Urbanização PAC e Áreas de Reassentamento. 

 

4.3.1- As Soluções de Reposição Viabilizadas nos Contratos do PAC  

A maioria dos imóveis impactados por remoção tem uso habitacional (95,9% do total), 

mas os outros usos também tiveram solução viabilizada, conforme apresentado na Tabela 4.6. 

As características das soluções estão sintetizadas a seguir. 

 

a) Tipologias habitacionais de reposição 

As tipologias habitacionais predominantes foram as unidades verticalizadas em edifícios 

do tipo térreo mais quatro pavimentos. Eventualmente, em circunstâncias favoráveis ao 

aproveitamento da topografia dos terrenos, foram projetados/construídos também andares 

abaixo do nível da entrada (até térreo menos quatro pavimentos) (Foto 1).  

A maioria dos edifícios tem quatro unidades por andar. A exceção são os edifícios do 

Projeto Silvina Audi e do Projeto Capelinha, e os edifícios do MCMV Independência, com 

tipologias específicas. 
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Além das unidades em edifícios, em alguns projetos foram previstas também unidades 

sobrepostas, com térreo mais um ou mais dois pavimentos e de ligações autônomas de água, 

esgoto e energia, etc. 

A maioria das unidades tem média de 42 m² de área útil e dois dormitórios, sala, 

cozinha, banheiro e área de serviço. Em dois projetos (Silvina Audi e Capelinha) foi proposto 

também um percentual de unidades com um e três dormitórios, de modo a compatibilizar o 

projeto com o perfil das famílias cadastradas. 

Pontualmente, nas situações em que foi possível, em lotes isolados remanescentes, 

projetaram-se também unidades isoladas do tipo definitivo ou do tipo embrião. 

  

  

Foto 4.1- Exemplos de empreendimentos habitacionais viabilizados nos contratos do PAC. 

b) Tipologias não residenciais de reposição 

A maioria das unidades removidas com uso não residencial refere-se a comércios e 

serviços locais, em geral implantados em imóveis com uso misto. 

A solução proposta na maior parte dos projetos foi a implantação de Centros de 

Comércios e Serviços na própria área, de modo a permitir a manutenção da atividade 

econômica e a clientela. No caso do projeto Silvina Audi, foram propostas unidades 

comerciais no térreo dos edifícios, mas, até dezembro de 2016, tais edifícios não tinham sido 

concluídos e, portanto, as unidades não haviam sido entregues. Um grupo minoritário, mas 

sempre presente entre as unidades removidas, são as unidades de uso religioso e de atividades 

comunitárias. Nestes casos, a solução priorizada foi a produção de unidades de reposição em 

lotes dispersos passíveis de edificação (Foto 2). 

Jardim Colina 

Silvina Audi – Unidade isolada 

Parque São Bernardo 

Duarte Murtinho 
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Foto 4.2- Exemplos de soluções não residenciais viabilizadas nos contratos do PAC. 

Fonte: Arquivo PMSBC. 

Em nenhum contrato do PAC foi viabilizada solução pecuniária de reposição 

(indenização) e, em todos eles, a solução da troca interna foi prevista, mas dependia de acordo 

entre famílias residentes e cadastradas. 

 

4.3.2- Principais problemas e dificuldades encontrados no processo de execução dos 

Contratos do PAC  

Embora este projeto trate dos conflitos relacionados às remoções, é pertinente registrar 

os principais problemas que se verificaram ao longo da execução dos contratos do PAC e que 

dificultaram seu andamento, inclusive pelo impacto negativo sobre famílias removidas. 

Os problemas mais graves são aqueles que resultam na paralisação e necessidade de 

recontratação das obras, situação encontrada em quatro dos contratos. Mas são também 

importantes aqueles que impactam no prazo de início de obras, na sua conclusão ou nos seus 

custos. Considerando os contratos do PAC, os problemas principais foram os seguintes: 

 Demora nos processos de licenciamento e aprovações externas, resultando no retardo do 

início das intervenções e, por consequência, na defasagem dos recursos contratados 

frente ao necessário, dada a regra dos contratos com o Governo Federal, que não arca 

com reajuste de valores; 

Sítio Bom Jesus – Centro Comercial e Parque Linear Silvina Audi – Templo religioso 

Silvina Audi – Comércio no térreo Centro Comercial Jd. Esmeralda  



Capítulo 4- São Bernardo do Campo 2009-2016: política habitacional, urbanização de 

assentamentos precários e deslocamento involuntário 

 88 
 

 Necessidade de alteração de projetos no curso das obras, em geral pela detecção de 

situações não previstas na fase de projeto. Este problema tem impacto grave nos prazos 

de execução das obras, seja pela necessidade de reprogramação dos contratos entre o 

município e a Caixa, seja pela necessidade de aditamento dos contratos de empreitada. 

Em geral, tem também impacto no planejamento financeiro do contrato, já que, 

usualmente junto com os serviços não previstos, ocorrem despesas não previstas, o que 

por vezes precisou ser resolvido com a redução de metas da intervenção originalmente 

pactuadas com a população; 

 Execução das obras de forma diferente do planejado, retardando ou inviabilizando sua 

conclusão nos termos previstos, seja por dificuldades da empresa contratada, seja por 

situações originalmente não previstas, verificadas na execução das obras. Estas 

dificuldades por vezes, pela sua dimensão ou especificidade, resultaram na paralisação 

das obras ou mesmo na suspensão ou cancelamento do contrato. Nos casos de 

cancelamento impõe-se em geral a necessidade de nova licitação, o que resulta em 

novos atrasos nos cronogramas pactuados com as famílias; 

 Alongamento para além do pactuado com as famílias dos prazos de permanência em 

auxílio aluguel, em função do atraso das obras que viabilizam as soluções de reposição, 

agravado pelo impacto financeiro negativo sobre as mesmas, pela não correção do valor 

do auxílio aluguel e sobre o município, pela extensão do prazo de desembolso do 

auxílio; 

 Dificuldade de execução das obras de melhorias habitacionais previstas, especialmente 

pela resistência das empreiteiras em intervir em unidades construídas sem projetos, face 

ao risco de avarias e impacto das obras na estrutura das casas;  

 Atraso na implantação de equipamentos previstos, às vezes resultando em perda, ainda 

que temporária, do padrão de acesso a políticas e serviços pelas famílias; 

 Problemas associados à implementação das remoções, os quais têm um grande impacto 

nos cronogramas, que se agravam quando conflitos são verificados neste processo, 

aspecto detalhado no próximo tópico. 

Este conjunto de problemas é usualmente encontrado em projetos de urbanização, 

tornando pertinente a reflexão sobre medidas técnicas e de gestão que possam reduzi-los. 
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4.3.3- Conflitos relacionados ao deslocamento involuntário e formas de abordagem 

Embora o número de conflitos verificados seja proporcionalmente baixo quando se 

considera o total de remoções e relocações/reassentamentos previstos, este foi um importante 

bloco de problemas enfrentados nos Projetos de Urbanização e, não por acaso, é o tema desta 

pesquisa. 

Nos contratos do PAC de São Bernardo do Campo, no período de 2009 a 2016, foram 

verificados quatro principais tipos de conflito: 

 

a) Questionamento à própria remoção e à solução de reassentamento – Situação em 

que, apesar da discussão coletiva e da aprovação do projeto pela população da área, o 

morador impactado por remoção pleiteia exclusivamente não sair de sua moradia, ainda 

que para outra na mesma área, e por vezes melhor do que a que reside;  

 

b) Questionamento em relação aos critérios de atendimento do projeto apenas para 

famílias residentes e cadastradas – Tem-se aí o pleito de novos atendimentos 

habitacionais em áreas de remoção. Muitos são feitos por ocupantes de novas moradias 

construídas após o cadastro e outros são associados a desdobros16/ divisões de moradias 

cadastradas; 

 

c) Questionamentos decorrentes das diferentes situações de titularidade no interior dos 

assentamentos – Situação existente na maioria dos assentamentos em que moradores têm 

mais de um imóvel e fazem da locação parte de sua fonte de renda. Os conflitos colocam-

se tanto com locadores que requerem o direito de reposição da benfeitoria locada ou 

cedida que será removida – e questionam o critério da política pública de assegurar 

apenas uma solução habitacional para cada família, quanto com inquilinos que requerem 

uma solução de moradia para si; 

 

d) Recusa à solução de reposição ofertada pela avaliação de perda financeira quando 

se compara o investimento feito na moradia a remover e a solução gerada pelo 

projeto – Esta situação refere-se a imóveis que serão removidos e que possuem maior 

área construída e em geral bom padrão construtivo. Seus titulares rejeitam a solução de 

                                                 
16 Denomina-se aqui como desdobro uma nova unidade vinculada a um imóvel anteriormente cadastrado e para a 

qual é demandada a mesma solução de um imóvel autônomo. Eles acontecem de muitas formas: uma nova 

construção na laje da unidade anteriormente cadastrada, uma subdivisão da unidade anteriormente existente, 

gerando entrada e dinâmica autônoma ou quarto/casa nos fundos do lote da unidade originalmente cadastrada. 
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reposição ofertada por identificar uma perda econômica e em geral pleiteiam indenização 

da benfeitoria, com o pleno ressarcimento dos investimentos feitos, independentemente 

da porção do território em que tal investimento se deu. Este conflito agrava-se em 

projetos cuja ocupação irregular da terra se deu por meio da aquisição (irregular) do 

terreno, com desembolso de recursos pelo ocupante, situação encontrada em várias áreas 

de São Bernardo do Campo. 

 

Cabe registrar que no período da pesquisa, em São Bernardo não foram formalizados 

pleitos ou queixas que configurem conflitos relacionados a soluções inadequadas do ponto de 

vista da inserção urbana e da qualidade da construção, como as situações tratadas em vários 

dos artigos que trazem críticas a reassentamentos promovidos pelo PAC por meio do 

PMCMV, já mencionadas no Capítulo 2 deste trabalho. 

Para tratar dos problemas que se configuraram como conflito entre a proposta de projeto 

e o pleito de morador, foram adotados os seguintes procedimentos: 

 

i. Orientação para abertura de processo administrativo pelo pleiteante – A análise do 

pleito de tratamento distinto ao que está previsto em projeto dá-se no âmbito do processo 

administrativo aberto. Para compor este processo, o morador foi orientado a juntar os 

elementos e provas documentais (quando for o caso) a partir doss quais comprova/ 

justifica o direito ao atendimento pleiteado. Considerando que o processo administrativo 

foi concebido como a materialização do pleito distinto à solução de projeto (ainda não 

configurado necessariamente como conflito), em alguns casos, a própria equipe técnica 

abria o processo administrativo em função de pleito ou conflito explícito em campo, mas 

não formalizado pelo morador; 

 

ii. Análise do pleito pelas equipes técnicas do município ou de suas contratadas – Todos 

os pleitos de revisão de remoção foram preliminarmente encaminhados para a equipe de 

projetos e obras. Quando a revisão do projeto foi possível, o pleito deixava de constituir 

um conflito. Os critérios para análise e tratamento dos processos administrativos abertos 

que permaneceram como pleitos têm alguma variação entre projetos. Entretanto, em 

todos eles, dois parâmetros são determinantes na sua construção: a garantia de que se 

assegurem aos cadastrados as condições do compromisso inicial do projeto e o número de 

unidades de reserva técnica disponíveis para atender as situações não previstas nos 
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compromissos iniciais. Os critérios adotados para avaliação dos pleitos foram em geral os 

seguintes: 

 Assegurar destinação prioritária da reserva técnica para o cumprimento da regra 

original do projeto, ou seja, erro de cadastro comprovado, coabitação excessiva e 

involuntária no cadastro original e alterações no projeto ou impactos não previstos; 

 Utilizar as unidades restantes de reserva técnica para famílias residentes em novas 

unidades habitacionais autônomas, identificadas por ocasião da atualização cadastral 

realizada quando do início das obras, seja resultante de desdobro de imóvel 

cadastrado, seja resultante de ocupação nova anterior ao início das obras; 

 Quando o número de unidades de reserva técnica não for suficiente para acolher todos 

os pleitos, priorizar o atendimento no projeto daquelas famílias que tenham 

dependentes; 

 Avaliar a incorporação à política habitacional, por meio da inclusão no Programa 

Renda Abrigo, que concede auxílio aluguel até o acesso à unidade habitacional 

definitiva, para as seguintes situações que não possam ser atendidas por meio da 

reserva técnica:  

 Famílias identificadas em unidades autônomas preexistentes na atualização 

cadastral realizada no início das obras, mesmo que não tenham dependentes; 

 Famílias coabitantes com dependentes já identificadas na atualização cadastral, 

mesmo que tenham feito desdobro do imóvel após a atualização cadastral. 

 Não reconhecer direito habitacional autônomo no âmbito do projeto, concedendo 

auxílio aluguel transitório, para:  

 Desdobros posteriores à atualização cadastral em unidades cadastradas com 

atendimento previsto no projeto e que pleiteiem atendimento para família sem 

dependente e sem coabitação excessiva ou para pessoa só; 

 Desdobros de unidades cadastradas, mesmo anteriores à atualização cadastral, 

que resultem em atendimento a uma pessoa só, cuja família já recebe 

atendimento no projeto; 

 Ocupações novas, posteriores à atualização cadastral; 

 Reocupação de áreas/ unidades cujas famílias titulares já foram removidas e 

serão atendidas; 

 Não reconhecer direito a atendimento habitacional definitivo, nem transitório, para 

quem não comprovou vínculo com a área no período de intervenção do projeto. 
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iii. Emissão de parecer conclusivo e retorno para os pleiteantes – Após a análise do 

processo administrativo, que em geral abrange mais de uma área da SEHAB, o parecer 

técnico é elaborado e inserido no processo, definindo a possibilidade de atendimento ou 

não do pleito e em que termos. O resultado é comunicado ao interessado que tem um 

prazo para recurso, se discordar do parecer. Após este prazo, a condição final é 

formalizada e apresentada aos interessados e também às Comissões de acompanhamento 

do projeto e às lideranças da área. Em algumas situações, foram realizadas também 

assembleias sobre o tema. Ao final, o posicionamento do município expresso no parecer 

pode ser agrupado em sete grandes situações: 

 Pleito de revisão de projeto acolhido, resultando no cancelamento da remoção; 

 Pleito de atendimento acolhido nas regras do projeto porque foi demonstrado 

erro do projeto (em geral erro de cadastro); 

 Pleito acolhido nas regras originais do projeto para uso das unidades de reserva 

técnica (em geral co-habitação excessiva e involuntária no cadastro original); 

 Pleito acolhido conforme os critérios de priorização para uso das unidades de 

reserva técnica definidos para cada projeto; 

 Pleito não aprovado para atendimento no projeto, porque o pleiteante não 

atende os critérios de acesso à reserva técnica, mas viabilização de solução 

intermediária, com inserção da família no Auxílio Aluguel, o que assegura 

atendimento futuro; 

 Pleito indeferido seja para o projeto, seja para o atendimento futuro; 

 Pleito indeferido por não ter vínculo com o projeto 

 

O Município investiu na busca de alternativas de soluções para estes conflitos, na 

medida das diretrizes de trabalho do Programa de Urbanização. Porém, na maioria dos 

projetos, ao final deste processo de análise e negociação, parte dos pleitos não foi deferida. 

Assim, alguns conflitos se mantiveram e a continuidade do projeto exigiu fazer remoções não 

consensuais, em muitos casos demandando ação judicial. 

Este Capítulo se encerra mostrando que, mesmo em intervenções norteadas pelo Direito 

à Moradia, ocorrem conflitos no processo de intervenção nos assentamentos precários, cujo 

tratamento ainda não é um consenso no âmbito das políticas públicas 
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No caso de São Bernardo do Campo, pôde ser visto ao longo do capítulo que, no 

período de gestão analisado, o município trabalhou no sentido de efetivar as medidas que vêm 

sendo recomendadas como necessárias à estruturação de uma política habitacional pautada 

pela promoção de direitos. Suas iniciativas e realizações dão seqüência a um processo de 

aprendizagem dos anos de luta e trabalho em torno da urbanização como solução para os 

assentamentos precários. Alimenta-se e dá continuidade à experiência da região do ABC, 

protagonizada especialmente pelos municípios de Diadema e de Santo André. E dá passos 

adiante, elaborando novos instrumentos e ações a partir do aprendizado anterior. 

Porém, mesmo neste contexto, houve conflitos associados aos processos de 

deslocamento involuntário de famílias nas obras de urbanização. Os dados apresentados 

mostram que há estratégias que minimizam estes conflitos, mas não se consegue eliminá-los. 

No centro desta questão existem os problemas gerais de política habitacional, em especial as 

dificuldades decorrentes da falta de provisão de solução de moradia em volume compatível 

com as necessidades da população de baixa renda. Mas também há situações em que o que 

marco legal atual detalhou, ou os parâmetros dos programas em vigor – embora propugnando 

a garantia do direito à moradia adequada – não são suficientes para a implementação da 

política sem conflitos, ainda que com processos negociados e participativos. Em muitos casos, 

a permanência do impasse retarda toda a implementação do Projeto e a consecução de obras, 

que são também fundamentais para garantia da solução de moradia adequada para o conjunto 

dos moradores do assentamento. 

Estas questões configuram-se como um desafio importante para a atuação nos 

assentamentos precários e serão analisadas com maior profundidade nos próximos capítulos. 
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5 - ESTUDOS DE CASO: PROJETOS ALVARENGA, SILVINA AUDI E CAPELINHA/COCAIA – 

INTERVENÇÕES, CONFLITOS E ABORDAGEM 

 

Estudos de caso: Projetos Alvarenga, 
Silvina Audi e Capelinha/Cocaia

Intervenções, Conflitos e Abordagem
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Neste capítulo é apresentada a síntese dos três estudos de caso analisados: Projeto 

de Urbanização Integrada PAC Alvarenga; Projeto de Urbanização Integrada do Complexo 

Silvina Audi; e Projeto de Urbanização Integrada Capelinha/ Cocaia (Figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1- Localização dos estudos de caso no município de São Bernardo do Campo. 
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Estes projetos refletem o universo de assentamentos precários do município e foram 

selecionadas para estudo em função da sua representatividade em relação ao tema do projeto 

de pesquisa: o PAC Alvarenga, por ser o projeto com o maior número de conflitos dentre os 

contratos do PAC; e o Silvina/ Audi e o Capelinha/ Cocaia, por serem os mais representativos 

em termos da diversidade dos conflitos encontrados. 

O conteúdo deste capítulo resulta da combinação da investigação documental realizada 

(projetos, processos administrativos, relatórios e outros), com a experiência da pesquisadora 

como gestora pública municipal. Os dados principais dos estudos de caso estão apresentados a 

seguir, considerando os elementos mais importantes para a compreensão do processo de 

urbanização, suas remoções e conflitos: características das áreas e das propostas de 

intervenção; soluções de moradia, remoção e reposição; processo de execução das 

intervenções; e os conflitos mapeados no processo de implementação e sua abordagem. 

 

5.1- Urbanização Integrada PAC Alvarenga 

O Projeto denominado PAC Alvarenga abrange quatro assentamentos precários situados 

na Região do Grande Alvarenga, distantes cerca de 8,5 km do centro de São Bernardo do 

Campo. Todos eles estão inseridos na Área de Proteção e Recuperação de Mananciais - 

Billings – APRM-B, quais sejam: Sítio Bom Jesus, Alvarenga Peixoto, Divinéia-Pantanal e 

Jardim Ipê (Figura 5.2). 

 
Figura 5.2- PAC Alvarenga: localização dos assentamentos e da área de reassentamento. 
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O processo que resultou nesta intervenção teve origem nos projetos elaborados em 

2004/2006 por meio de contrato de repasse firmado entre o Município e o Governo Federal, 

no âmbito da Política Nacional de Saneamento da época, por intermédio do Programa de 

Assistência Técnica ao Prosanear – PAT Prosanear. Este Programa apoiava técnica e 

financeiramente municípios na elaboração de planos e projetos de saneamento integrado para 

favelas. Os estudos realizados apontaram a necessidade de reassentamento externo das 

famílias, e para tanto projetou-se o Conjunto Três Marias, no Bairro Cooperativa que, além de 

ficar numa área mais próxima ao centro da cidade, distava apenas cerca de 2 km da região dos 

assentamentos precários (Figura 5.2) não integrava a APRM-B, conforme determinava 

legislação da época da elaboração dos projetos. 

A execução das obras e ações do Projeto de Urbanização Integrada foi viabilizada por 

meio de dois contratos firmados entre o Município e o Governo Federal no âmbito do PAC: 

a) Contrato para execução da Urbanização Integrada e Remanejamento de 

Assentamentos Precários do Grande Alvarenga: denominado PAC Alvarenga (TC 

18.608-44/2007), firmado em 2007 no âmbito do Programa de Saneamento Integrado – 

Intervenções em Favelas / PAC Urbanização/ OGU e iniciado em 2009 (Tabela 5.1); 

b) Contrato para execução do empreendimento de reassentamento externo: o Conjunto 

Habitacional Três Marias foi a área de reassentamento externo viabilizada por meio do 

Contrato de Operação de Crédito com Recursos do FGTS nº 229.052-61/2009 – 

Programa Pró-Moradia, firmado em março de 2009, entre o Município e o Governo 

Federal, também no âmbito do PAC. 

Os valores de investimento dos dois contratos estão sintetizados na Tabela 5.1:17 

Tabela 5.1- Investimento (em R$), por fonte e esfera de governo: PAC Alvarenga – 2016 

Contrato Valor total  Governo federal Município 

Urbanização Integrada e Remanejamento 
de Assentamentos Precários do Grande 
Alvarenga (PAC Alvarenga) 

Inicial 58.222.349,33 36.000.000,00 22.222.349,34 

Em dez./16 89.350.850,65 36.000.000,00 53.350.850,65 

Área de reassentamento externo (CH 
Três Marias) 

Inicial 71.083.940,76 57.000.000,00 14.083.940,76 

Em dez./16 81.153.829,90 57.000.000,00 24.153.829,90 

Total 
Inicial 129.306.290,09 93.000.000,00 36.306.290,10 

Em dez./16 170.504.680,55 93.000.000,00 77.504.680,55 

Fonte: Elaboração própria com base em dados municipais. 

 

                                                 
17 Cabe registrar que os valores de investimento dos três estudos de caso analisados têm data-base diferentes, 

assim como, parâmetros de investimentos distintos, seja pela fase do PAC, seja pela fonte de finaciamento. 
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5.1.1- Características das áreas e das propostas de intervenção 

Em 2004, por ocasião da elaboração dos projetos do PAT Prosanear, foram cadastrados 

2.514 imóveis nos quatro assentamentos, com uma população estimada de 9.165 pessoas, 

conforme Tabela 5.2 a seguir. 

Tabela 5.2- Unidades cadastradas e população: PAC Alvarenga – 2004 

Assentamento Total de imóveis Média morador /UH População 

Sítio Bom Jesus 749 3,68 2.741 

Divinéia, Pantanal I e II 757 3,51 2.646 

Alvarenga Peixoto 259 3,57 917 

Jardim Ipê 749 3,83 2.861 

Total 2.514 3,7 9.165 

Fonte: São Bernardo do Campo (2005) 

A situação dos quatro assentamentos era semelhante em termos de padrão urbano-

habitacional, todos apresentando setores com ocupação consolidada e imóveis de bom padrão, 

convivendo com setores com percentual significativo de moradias precariamente construídas, 

sem infraestrutura ou com infraestrutura inadequada, além da presença de setores de risco e 

Áreas de Proteção Permanentes – APPs ocupadas (Foto 5.1). 

 
Sítio Bom Jesus  

 

Ipê 

 

 

Jardim Ipê  

 
Alvarenga Peixoto 

Foto 5.1- Assentamentos Sítio Bom Jesus, Jd. Ipê e Alvarenga Peixoto. 

Fonte: SÃO BERNARDO DO CAMPO (2005). 
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Os projetos de urbanização foram elaborados no período 2004-2006 com diretrizes 

semelhantes e, a partir delas, foram definidos os motivos de remoção e identificados os 

imóveis a serem removidos. Vale registrar que esses critérios e os projetos foram discutidos 

com a população, que em algumas áreas propôs mudanças, as quais foram incorporadas, como 

a manutenção de habitações bom padrão, mesmo em regiões que exigiam obras mais 

complexas para que isso fosse alcançado (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2008b). No 

mesmo período, foi elaborado o projeto da área de reassentamento externo. A seguir, estão 

sintetizadas a situação encontrada e as propostas formuladas para os quatro assentamentos e a 

área de reassentamento. 

 

5.1.1.1 Assentamento Precário Sítio Bom Jesus  

Este assentamento precário é cortado pelo Córrego Alvarenga e tem uma área total de 

47.470 m2, onde estavam implantados os 749 imóveis cadastrados. A ocupação foi iniciada 

em 1985 e à época do projeto a região encontrava-se densamente povoada e desprovida de 

suas características naturais, estando toda a Área de Proteção Permanente – APP do Córrego 

Alvarenga ocupada. Aí conviviam moradias de padrão passível de consolidação com 

habitações muito precárias, além de situações de risco (Foto 5.2). 

  
Foto 5.2- Sítio Bom Jesus: (a) moradias de padrão passível de consolidação; (b) moradias muito 

precárias. 

Fonte: São Bernardo do Campo (2005). 

A Figura 5.3 apresenta o diagnóstico e a indicação das remoções, e a Figura 5.4, o 

Projeto Urbanístico adotado, que reordenou a ocupação por meio das seguintes ações 

principais: consolidação de parte das moradias, provendo-as de infraestrutura e acesso 

individualizado; destinação de áreas para produção de novas moradias, em setores passíveis 

de ocupação onde se tinha maior concentração de moradias precárias; destinação de áreas para 

uso institucional ou público, com a implantação de Centro de Referência de Assistência 

a) b) 
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Social - Cras e Centro Comercial; e recuperação ambiental de área de preservação permanente 

do córrego e implantação de pequeno parque linear que concentra também as áreas de lazer. 

 
Figura 5.3- Sítio Bom Jesus – Diagnóstico e indicação das remoções. 

 

Figura 5.4- Sítio Bom Jesus – Implantação. 

Alvenaria em bom estado
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5.1.1.2 Assentamentos Precários Divinéia, Pantanal I e Pantanal II  

Esses três assentamentos precários contíguos, Divinéia, Pantanal I e Pantanal II, somam 

757 imóveis cadastrados e ocupam uma área de 60.840 m2 (Foto 5.3). Trata-se de ocupações 

iniciadas de forma espontânea nas décadas de 1980 (Divinéia) e de 1990 (Pantanal I e II). 

Os principais problemas urbano-ambientais identificados foram: riscos de deslizamento, 

de inundação e sanitário; faixa “não edificante” da rede de alta tensão com ocupações 

lindeiras a muro de proteção construído pela concessionária Eletropaulo; alta densidade 

habitacional; e alto índice de impermeabilização do solo pelas edificações e sistema viário. De 

outra parte, foram detectados setores com moradias de bom padrão e passíveis de 

consolidação. 

  

Foto 5.3- Divinéia-Pantanal: (a) moradias de padrão passível de consolidação; (b) moradias precárias 

em setor de risco. 

Fonte: São Bernardo do Campo (2005). 

O Projeto Urbanístico proposto reordena a ocupação com adequações no sistema viário 

existente, consolida parte das moradias, destina espaços para produção de novas casas, para 

uso público (qualificação de equipamento público existente e centro comercial), e também 

para áreas verdes. Neste último caso, estão situadas em APP liberada, contígua à área em que 

se tem um projeto para implantação de Parque Linear constitutivo do Termo de Ajustamento 

de Conduta firmado entre o município e o Ministério Público em 1999. A Figura 5.5 apresenta 

o diagnóstico e a indicação das remoções, e a Figura 5.6, o Projeto Urbanístico Proposto. 

 

a) b) 
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Figura 5.5- Divineia/Pantanal - Diagnóstico e indicação das remoções. 

 

 
Figura 5.6- Divinéia/Pantanal I e II – Implantação. 
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5.1.1.3 Assentamento Precário Alvarenga Peixoto  

O assentamento precário Alvarenga Peixoto abrange uma área total de 30.530 m2, na 

qual foram cadastrados 259 imóveis. A ocupação data da década de 1990, mas a área já havia 

tido uma primeira ocupação em meados de 1988. Embora tenha sido removida pela Prefeitura, 

acabou sendo reocupada, já que o local desocupado não teve destinação adequada.  

A maior parte da ocupação estende-se ao longo do córrego, em cuja faixa de APP 

estavam implantadas cerca de 155 unidades. Parte da ocupação está em trecho de encosta, 

combinando a precariedade habitacional com riscos diversos: deslizamento, inundação e 

sanitário (Foto 5.4). Já outra porção das unidades cadastradas constituía alojamento provisório 

construído pela Prefeitura para abrigar famílias removidas de margem de córrego para 

implantação do sistema viário do Parque Veneza. 

  

Foto 5.4- Alvarenga Peixoto: (a) moradias de padrão passível de consolidação; (b) moradias muito 

precárias. 

Fonte: São Bernardo do Campo (2005). 

A Figura 5.7 apresenta o diagnóstico e a indicação das remoções, e a Figura 5.8, o 

Projeto Urbanístico que reordena o núcleo com vistas à urbanização e regularização, tendo 

como premissas: a consolidação de grande parte das moradias de bom padrão; a destinação de 

áreas para produção de novas moradias no próprio núcleo e para uso público, em especial 

sistema de recreio ou áreas verdes, em regiões de APP liberadas. 

 

 

a) b) 
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Figura 5.7- Alvarenga Peixoto - Diagnóstico e indicação das remoções. 

 

 
Figura 5.8- Alvarenga Peixoto – Implantação. 

5.1.1.4 Assentamento Precário Jardim Ipê  

Resultado de ocupação iniciada em meados de 1972, o assentamento abrange uma área 

total de 43.624 m2. Implantado em fundo de vale do Córrego Alvarenga, que dá nome à 

região, apresentava total descaracterização das APPs de margem de córrego e de nascente, 

Remoções 
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onde foi construída a maior parte das unidades. Além disso, foram mapeados riscos de 

inundação e deslizamento, assim como, risco sanitário e ambiental.  

No conjunto, os 749 imóveis cadastrados apresentavam três situações distintas: 649 

unidades em ocupação irregular do tipo favela, predominantemente precárias e implantadas 

em APP; 30 unidades integrantes de alojamento provisório implantado pela Prefeitura, em 

estado totalmente precário e incorporado à favela; 60 unidades implantadas em edifícios de 

três pavimentos, com seis unidades por andar, construídos em mutirão, com assistência 

técnica da Prefeitura, mas não regularizados, e que necessitam de melhorias; e 10 UHs 

implantadas em lotes regulares, em relação às quais não há marco divisório com a área de 

favela e, por isso, foram cadastradas (Foto 5.5). 

  
Foto 5.5- Jd. Ipê: (a) unidades construídas em mutirão, com assistência técnica da Prefeitura; (b) 

moradias muito precárias em setor de risco. 

Fonte: São Bernardo do Campo (2005). 

Considerando as características da maior parte das unidades e as regras do 

licenciamento ambiental para a APRM-B à época da elaboração do Projeto, o plano 

urbanístico proposto previu uma ampla ação de recuperação ambiental, justificada 

especialmente pela presença de quatro nascentes e do córrego, mas também pela necessidade 

de compensação ambiental igualmente exigida para o licenciamento do PAC Alvarenga. 

O reassentamento da quase totalidade das habitações cadastradas na área (Figura 5.9), 

foi necessário para viabilizar esta proposta, apresentada na Figura 5.10, tendo sido mantidas 

apenas as 60 unidades implantadas nos edifícios construídos em mutirão e as outras dez 

implantadas em lotes regulares. 

a) b) 
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Figura 5.9- Jardim Ipê – Diagnóstico e indicação das remoções. 

 

 
Figura 5.10- Jardim Ipê – Implantação. 

Com as características do projeto proposto, em decorrência da infraestrutura viária e da 

drenagem a implantar associada ao Parque, o projeto do Ipê incorporou como beneficiárias 

também 648 famílias dos loteamentos do entorno, a serem atendidas exclusivamente com 

infraestrutura. 

Remoções 
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5.1.1.5 Área de Reassentamento Externo – Conjunto Habitacional (CH) Três Marias  

A área selecionada para implantação do CH Três Marias está localizada a cerca de 5 km 

do centro de São Bernardo, no Bairro Cooperativa, provido de infraestrutura e serviços no 

padrão médio da cidade e que, à época da elaboração do projeto, registrava uma população de 

25.688 habitantes (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2008c, 2010a, 2012b). 

Trata-se de área definida como Zona Especial de Interesse Social – Zeis pelo Plano 

Diretor do Município e está inserida em área plenamente ocupada e com uso do solo 

predominantemente habitacional. Originalmente, pertencia à Cooperativa Habitacional Três 

Marias (daí o nome dado ao Conjunto), e foi desapropriada, em 2009, pelo município para a 

implantação do projeto. 

O CH Três Marias (Figura 5.11) foi projetado considerando a topografia da área, que 

combina trechos planos com outros com maiores declividades. O parcelamento do solo 

abrangeu a seguinte implantação e destinação de áreas:  

 6 (seis) condomínios residenciais com 1.236 UHs e respectivas áreas de lazer;  

 1 (um) lote comercial, com unidades comerciais que atendem os comércios removidos;  

 2 (duas) áreas institucionais, onde foram implantados, com recursos das secretarias fins, o 

Centro de Educação Unificada – CEU Celso Daniel; o Centro de Apoio à Reciclagem e o 

Mini Terminal de Transporte Público, com recursos da Secretaria de Transportes; e 

 3 (três) áreas verdes, em uma das quais foi implantada o Parque. 

 
Figura 5.11- Conjunto Habitacional Três Marias - Implantação. 
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Além das unidades habitacionais, o financiamento do Pró-Moradia também viabilizou a 

execução de obras de infraestrutura, tais como sistema viário, pavimentação, contenções, 

drenagem, abastecimento de água, iluminação, urbanismo; e a implantação de dois dos 

equipamentos, o Centro Comercial e a Praça/ Parque Três Marias. 

 

5.1.2 Síntese das soluções de moradia, remoção e reposição  

O projeto propõe a remoção de 1.904 imóveis, o que significa 75% do total cadastrado 

nas áreas; 46% deles têm solução de reposição com moradias produzidas nas próprias áreas 

(876 unidades), como pode ser observado na Tabela 5.3: 

 

Tabela 5.3- Soluções habitacionais: PAC Alvarenga – 2016 

Área 
Imóveis 
cadas-
trados 

Imóveis 
consoli-
dados 

Total de 
unidades 

removidas 

Reassenta-
mento 

externo 
CH Três 

Marias * 

Soluções habitacionais propostas na área 

UHs 
produzi 
das no 
núcleo  

Imóveis 
consolida

dos 

Imóveis 
beneficiados 

com 
infraestrutura 

Total na 
área 

Sítio Bom Jesus 749 226 523 179 344 226  570 

Divinéia, Pantanal 
I e II 

757 214 543 139 404 214  618 

Alvarenga Peixoto 259 100 159 29 130 100  230 

Jardim Ipê 749 70  679 679 0 70  648 718 

Total 2.514 610 1.904 1.026 878 610 648 2.136 

Fonte: São Bernardo do Campo (2016c). 

Nota: A diferença entre o número de reassentamentos externos e o número de unidades no CH Três Marias foi 

computada como reserva técnica potencial.  

A Tabela 5.4 apresenta a quantificação das unidades removidas segundo o motivo da 

remoção.  

Tabela 5.4- Número de unidades removidas, por tipo de motivação: PAC Alvarenga – 2016 

Área 
Imóveis 
cadastra 

dos 

Imóveis 
consolida 

dos 

Unidades removidas  

Total de 
remoções 

Exclusivo 
área de 

risco 
APP 

Moradias insalubres e 
de risco + Área para 

provisão habitacional / 
equipamento público 

Sítio Bom Jesus 749 226 523 0 254 269 

Alvarenga Peixoto 259 100 159 0 68 91 

Jardim Ipê 749 70 679 25 332 322 

Divineia, Pantanal I e II 757 214 543 50 172 311 

Total 2.514 610 1.904 
75 

(4%) 
826 

(44%) 
993 

(52%) 

Fonte: São Bernardo do Campo (2016c). 

Na forma como foram apropriados os dados à época do projeto, a maior concentração 

de remoções refere-se à combinação de moradias insalubres e de risco em área a ser usada 

para provisão habitacional ou de equipamento público. Isoladamente, o critério mais 
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representativo é a ocupação em áreas de APP, porém é indispensável registrar que a maioria 

das ocupações em APP eram também compostas por unidades muito precárias, conforme 

pode ser visto na Foto 5.1. 

Diante deste resultado dos projetos, as soluções para reposição às famílias cadastradas 

dos imóveis afetados por remoção e a estratégia de sua implementação eram as seguintes: 

 

a) Alternativa Habitacional 1 - Reassentamento no CH Três Marias: solução aplicável 

preferencialmente aos moradores cadastrados a serem remanejados na fase inicial das 

obras para liberação das áreas necessárias às obras de urbanização e construção das UHs 

no próprio núcleo. Destinação preferencial para ocupantes de moradias removidas de 

áreas onde não estava prevista produção habitacional. As soluções de reposição de 

unidades habitacionais seguiram a tipologia padrão usada no município à época da 

elaboração do projeto, com um prédio do Tipo H com quatro unidades por pavimento, 

conforme Foto 5.6; 

 
Foto 5.6- Conjunto Habitacional Três Marias - Tipologia Padrão implantada. 

 

b) Alternativa Habitacional 2 - Relocação em imóveis construídos no próprio núcleo: 

solução aplicável a famílias cadastradas, cujo reassentamento não está previsto na fase 

inicial das obras, e àquelas que optem por voltar ao local de origem após a produção 

habitacional. O modelo de implantação predominante é, quase em sua totalidade, 

semelhante ao adotado no CH Três Marias, com edifícios do tipo térreo mais quatro 

pavimentos, mas conforme a topografia tem-se entrada em andar intermediário e 

pavimentos abaixo. Apenas no assentamento Divinéia/ Pantanal foi projetada uma 

quadra com casas sobrepostas. 

 

Foto: arquivo PMSBC 
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c) Alternativa de reposição de unidades não residenciais: a solução viabilizada abrange 

as unidades de uso econômico, com as seguintes soluções projetadas: 

 Centro Comercial do CH Três Marias - Área de Reassentamento Externo  

 Centro Comercial do Assentamento Sítio Bom Jesus 

 Centro Comercial do Assentamento Divinéia/ Pantana 

O Plano menciona a troca interna entre moradores cadastrados como uma alternativa, 

mas ela não é quantificável como solução de projeto, já que depende de negociação entre 

partes. Não foi prevista como solução aplicável no Plano a indenização pecuniária. 

Para as famílias cuja remoção se fazia necessária antes de ter-se unidades novas 

produzidas o município assegurava como solução transitória o auxílio pecuniário para 

aluguel, no valor de R$ 315,00, por meio do Programa Renda Abrigo. 

A implementação do Plano de Reassentamento combinou o plano de obras para a 

execução deste conjunto de soluções, com o trabalho social planejado, que seguia o conjunto 

de diretrizes e ações básicas já tratados no Capítulo 4. 

 

5.1.3 - Processo de execução das intervenções e estágio de implantação em dezembro de 

2016 

Em 2006, os projetos técnicos foram concluídos e, em 2007, a intervenção integrada foi 

selecionada pelo Governo Federal para receber recursos do PAC. Entretanto, somente em 

2009 o município cumpriu o conjunto de exigências técnicas que permitiriam contratar e 

licitar as obras, tanto das áreas de urbanização, quanto da área de reassentamento. 

A execução das obras e ações deu-se de forma distinta e com contratos diferenciados, 

considerando área de reassentamento e assentamentos precários, os quais estão sintetizados a 

seguir, separadamente, levando em conta a sequência de início de execução. 

 

a) Conjunto Três Marias: desenvolvimento das obras, reassentamentos, 

regularização fundiária e trabalho social  

Em 2009, o município realizou as ações necessárias à efetivação do contrato de 

financiamento com a Caixa, quais sejam: a desapropriação da área, a aprovação dos projetos e 

do financiamento com o FGTS e a licitação das obras. Após a aprovação da licitação pela 

Caixa, foi emitida a Autorização de Início de Objeto – AIO do Contrato, em outubro de 2009, 

quando, então, a obra do Conjunto foi iniciada. 

O cronograma de obras, inicialmente previsto para 24 meses, estendeu-se por pouco 

mais de quatro anos. A primeira entrega de unidades habitacionais aconteceu em setembro de 
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2010 e foi destinada às primeiras famílias removidas dos assentamentos precários para as 

obras. Já as últimas unidades foram transferidas às famílias em agosto de 2013 e,. em 

dezembro deste mesmo ano, concluiu-se a obra, com a entrega do Centro Comercial. 

Apesar de ter obras concluídas em 2013, a regularização fundiária das unidades somente 

foi finalizada em dezembro de 2015, com a respectiva entrega de títulos, nos termos previstos 

no Plano de Trabalho. 

O trabalho social com as famílias – iniciado na fase da elaboração de projetos – foi 

retomado no 1o semestre de 2009, quando da efetivação do processo de contratação dos 

recursos com o Governo Federal, e teve sua dinâmica ampliada a partir do início das obras do 

CH Três Marias. Ele combinava ações nas áreas do projeto de urbanização (de onde as 

famílias seriam deslocadas) e no Conjunto Habitacional.  

Como não havia alteração do projeto a discutir com a população, o trabalho social foi 

iniciado apenas com a equipe da Prefeitura, centrando em três aspectos: mobilização e 

comunicação; preparação do processo das remoções/ reassentamentos/ remanejamentos; e 

articulação da ação intersetorial e intersecretarial para garantia de acesso aos equipamentos e 

serviços da região do Três Marias. 

O trabalho social, relativo ao processo de preparação da mudança de cada grupo de 

moradores/ condomínio de atendimento, foi estruturado com uma agenda mínima de seis 

meses de trabalho com as famílias de cada fase de entrega. Isto incluiu: a definição daquelas 

atendidas em cada fase, a composição consensual dos grupos de vizinhança por condomínio/ 

prédios e o trabalho conjunto com as secretarias de políticas sociais para assegurar o padrão 

de cobertura, especialmente quanto a vagas de escola.  

A partir de fevereiro de 2011 foi contratada empresa especializada (Empresa Synergia), 

para apoiar a execução do Trabalho Social no conjunto, a qual se concentrou nas ações da fase 

pós-ocupação, abrangendo os cinco eixos do Projeto de Trabalho Social contratado. Este 

contrato teve vigência até julho de 2012 e, a partir desta data, o trabalho social no Conjunto 

voltou a ser executado pela equipe do município, mantendo-se assim até o final do processo. 

Em dezembro de 2016, o Trabalho Social com as famílias tinha como última meta contratual 

a cumprir a Pesquisa de Avaliação Pós-Ocupação, a qual estava então em andamento e 

prevista para ser concluída em março de 2017. 

Em dezembro de 2016 as metas contratadas do CH Três Marias estavam atingidas, 

tendo sido assegurado o reassentamento das 1.026 famílias oriundas do PAC Alvarenga, as 

quais foram atendidas no período de setembro de 2010 a agosto de 2013. 
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Cabe registrar que, como se tratava de ação focada no reassentamento, não há pendência 

de atendimento associado ao CH Três Marias, já que os conflitos com o qual o Trabalho 

Social precisou lidar no caso referiam-se a pleitos de atendimento por famílias que não 

cumpriam os requisito definidos pelo projeto de urbanização. 

A Figura 5.12 apresenta o conjunto implantado, conforme proposto. 

 
Figura 5.12- Conjunto Habitacional Três Marias implantado. 

 

b) PAC Alvarenga: desenvolvimento das obras, reassentamentos, regularização 

fundiária e trabalho social  

O início das obras de urbanização foram impactadas pelas mesmas questões gerais já 

relatadas no que se refere à contratação dos recursos do PAC. Diferentemente da área do 

Conjunto Três Marias, apesar de cumpridas as exigências técnicas junto à Caixa em 2009, as 

obras somente puderam iniciar em 2010, após a conclusão do licenciamento ambiental do 

primeiro dos assentamentos precários. 

Cabe registrar que o processo de licenciamento dos quatro assentamentos iniciou ainda 

em 2006, quando não havia sido publicada a lei específica da Billings,18 que estabelecia 

parâmetros para a aprovação de projetos de urbanização na região da APRM-B. Este processo 

anterior de licenciamento teve uma tramitação complicada e, com a publicação da referida lei, 

a Cetesb solicitou à Prefeitura que instruísse novamente os processos, agora à luz da Lei 

Específica, isto é, um licenciamento para cada assentamento, o que foi feito. A licença de 

instalação dos primeiros assentamentos (Sítio Bom Jesus e Divinéia/ Pantanal) somente foi 

expedida após a publicação do Decreto que regulamentou este tema da referida lei. 

                                                 
18 Lei no 13.579, de 13 de julho de 2009. Define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia 

Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B. 

PARQUE

18.660,21m²

CENTRO DE 

RECICLAGEM

CEU

11.622,73m²

CENTRO 

COMERCIAL1236 unidades 

habitacionais

Foto: arquivo PMSBC 
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Assim, somente em março de 2010 foram cumpridas as últimas exigências e a AIO foi 

expedida pelo Ministério das Cidades. Imediatamente - mas quase cinco anos após a 

realização do cadastro de imóveis e famílias - foi dada a ordem de início das obras de 

urbanização à Empresa H. Guedes, vencedora da licitação. 

Com cronograma inicial de 36 meses, as obras desenvolveram-se de forma bastante 

distinta do previsto. 

As obras começaram no assentamento Sítio Bom Jesus e, na sequência, no Divinéia/ 

Pantanal, áreas que já tinham obtido licenciamento ambiental e nas quais estava prevista a 

produção de unidades. Desta forma, nestas regiões, a maior parte das famílias removidas 

passou um período em Auxílio Aluguel até a conclusão das unidades definitivas. Conforme 

relatórios da época, as remoções foram realizadas sem conflitos, ainda que pontualmente 

houvesse processos administrativos abertos pleiteando atendimentos não previstos, 

especialmente relacionados a desdobros de unidades cadastradas. 

No Jardim Ipê, por se tratar de intervenção com predomínio de recuperação ambiental, 

com reassentamento quase integral de famílias, as obras iniciaram após o atendimento das 

famílias no CH Três Marias, ocorrido em novembro de 2011. Assim, elas não precisaram 

passar por Auxílio Aluguel, exceto em caso de remoção emergencial por situação de risco. 

No Núcleo Alvarenga Peixoto, somente houve expedição do Licenciamento 

Ambiental 19  em janeiro de 2014, após já ter havido o reassentamento das famílias cujo 

atendimento estava previsto no CH Três Marias e quando a obra já estava em crise. 

O trabalho social associado especificamente ao Projeto de Urbanização começou em 

março de 2010, junto com as obras de urbanização. Também iniciado apenas com a equipe 

própria da Prefeitura, as suas atividades junto à população tiveram dois focos neste primeiro 

momento, ambos relacionados com o tema do presente projeto de pesquisa:  

 O processo de atualização cadastral dos ocupantes dos quatro assentamentos, para 

estabelecer a situação efetiva da área, passados quatro anos da realização do 

cadastro de projeto; e 

 A preparação e realização de remoções, parte delas necessárias imediatamente 

após a assinatura do contrato de empreitada para abertura das frentes de obras. 

                                                 
19 A demora do licenciamento do Assentamento Alvarenga Peixoto deveu-se a um impasse com a Cetesb, que 

interpretava como não sendo passível de licenciamento a consolidação de algumas moradias na APP de uma 

nascente completamente descaracterizada existente no local na qual haveria remoção apenas parcial. A 

superação do impasse foi surpreendente: numa pesquisa complementar junto ao Cartório verificou-se que as 

referidas casas estavam construídas sobre área incluída em loteamento aprovado anteriormente à lei de 

mananciais e, assim, o município excluiu a área do licenciamento e cancelou as remoções que faria. 
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A atualização cadastral realizada em 2010 mostrou um nível de alteração pequena em 

relação à população total cadastrada no projeto de 2006. Havia unidades habitacionais não 

cadastradas ocupando a área, mas, em contrapartida, unidades anteriormente cadastradas não 

mais se encontravam ali, muito provavelmente em decorrência da precariedade. A grande 

modificação em relação a este item, foi verificada na área do Jd. Ipê, a última a ter remoções, 

onde se verificou desdobros e novas ocupações, inclusive após a atualização cadastral. 

Não obstante estes problemas, as remoções e reassentamentos foram realizadas como 

previsto (até o estágio em que a obra foi executada) e os conflitos – analisados adiante – 

referiram-se basicamente a pleitos de atendimento por famílias que não se enquadravam nos 

critérios de acolhimento do projeto. Não houve recusa das soluções ofertadas e nem ação 

judicial com pleito de indenização. 

O Trabalho Social foi mantido durante todo o período de execução do projeto, junto às 

famílias e às instâncias de representação da população que, neste caso, eram constituídas pela 

Comissão de Acompanhamento de Projeto – CAP e pela Comissão de Urbanização e 

Legalização – Comul. Durante 2010 e 2011, este trabalho foi realizado pela equipe do 

Município e neste período teve o foco predominante nos eixos de mobilização e de 

acompanhamento de obras e remoções.  

Em janeiro de 2012, teve início o trabalho da empresa Cobrape para execução do 

trabalho social, e a partir daí passou-se a tratar dos cinco eixos do projeto de Trabalho Social 

contratado com o PAC. Em função do grande atraso na execução das obras, que resultou na 

rescisão contratual com a empreiteira pelo inadimplemento de suas obrigações, o contrato 

com a Cobrape foi objeto de aditamentos de prazo e ajustes no cronograma de execução, 

encerrando-se nesta áreas em janeiro de 2015. Desde então, o trabalho social na área de 

urbanização vem sendo desenvolvido exclusivamente pela equipe da Prefeitura. A sua 

continuidade por equipe contratada deve ser objeto de nova licitação, juntamente com a nova 

licitação de obras. 

Em função dos problemas das obras, até dezembro de 2016 foram realizadas quatro 

reprogramações de obra entre o município e a Caixa. 

A 4a Reprogramação, realizada em 2016, consolidou os termos do Contrato, aprovando 

a migração de 338 unidades habitacionais do PAC para serem executadas por meio do 

PMCMV. Com isso, buscou-se minimizar o problema financeiro decorrente da defasagem dos 

recursos de repasse, cujos valores foram definidos em 2007. As demais unidades e toda a 

urbanização continuaram no Contrato PAC.  
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Esta 4a Reprogramação dividiu a execução do contrato em três Etapas. Como 

decorrência dela, em outubro de 2016 foi publicado o Chamamento Público para execução 

das 338 unidades habitacionais autorizadas a migrar para PMCMV, correspondendo à Etapa 

3. Em novembro de 2016, foi publicado o edital de licitação para execução de todo o 

remanescente de obras mantido no Contrato do PAC, correspondendo à denominada 2a Etapa 

de execução de obras. 

Após a rescisão contratual com a empreiteira, a situação das obras e remoções nas 

quatro áreas de projeto em dezembro de 2016 era a seguinte: 

a) Sítio Bom Jesus – Concluída a urbanização da área (Foto 5.7), beneficiando 570 

unidades, entre consolidadas e novas; entrega de 344 novas UHs; Centro Comercial, 

Mini Parque e Cras. Todas as famílias cujas moradias foram removidas já haviam sido 

atendidas em novas UHs, seja no CH Três Marias, seja no CH Sítio Bom Jesus. 

  
Foto 5.7- Obras concluídas no Sítio Bom Jesus. 

b) Divinéia / Pantanal – As obras foram iniciadas, mas não concluídas, abrangendo: 100 

UHs; Centro Comercial; urbanização e infraestrutura (Foto 5.8). Foram executadas as 

remoções necessárias às frentes de obras iniciadas e das moradias cujas famílias foram 

atendidas no CH Três Marias. Continuavam em auxílio aluguel as famílias cujas 

moradias foram removidas, mas cuja solução será o CH Divinéia / Pantanal. 

  
Foto 5.8- Obras iniciadas no assentamento Divinéia / Pantanal. 

Foto: arquivo PMSBC Foto: arquivo PMSBC 

Foto: arquivo PMSBC Foto: arquivo PMSBC 
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c) Alvarenga Peixoto – Em função da forma e precariedade da implantação, que não 

permitia remoção parcial das moradias, todas as remoções previstas foram realizadas 

quando da entrega das unidades do CH Três Marias destinadas a esta área. As famílias 

removidas cuja solução era o CH Três Marias, foram atendidas e aquelas cuja solução 

será o CH Alvarenga Peixoto mantinham-se em auxílio aluguel. 

d) No Jardim Ipê, houve execução integral das remoções (Foto 5.9) e atendimento de 

todas famílias em novas unidades do CH Três Marias. As melhorias habitacionais nas 

60 unidades consolidadas em prédios ainda não haviam sido finalizadas. O parque de 

recuperação ambiental, assim como, a urbanização e infraestrutura tiveram o processo 

de implantação iniciado, com a remoção de entulho, limpeza e movimento de terra 

mas não concluído. O equipamento público previsto não havia sido implantado. 

 

Foto 5.9- Remoções concluídas no Jardim Ipê. 

A previsão de conclusão das urbanizações constante nos contratos entre a Sehab e a 

Caixa, em dezembro de 2016, está detalhada na Tabela 5.5: 

Tabela 5.5- Estágio de atendimento das famílias, por área e etapa de execução do contrato: PAC 

Alvarenga – 2016 

Fonte: Elaboração própria com base em dados municipais. 

Nota: 70 Unidades a serem urbanizadas e regularizadas e 648 Unidades beneficiadas com infraestrutura e 

equipamento.  

Em decorrência da não conclusão das obras, ao final do presente levantamento de 

dados, tinha-se 403 famílias vinculadas ao projeto já removidas e sendo atendidas com auxílio 

Assentamento 

Total de famílias atendidas, 
por área e etapa/ contrato 

Estágio/ Prazo de Conclusão 
Total de 
famílias 

1a Etapa 
PAC/OGU 

2a Etapa 
PAC/OGU 

3a Etapa 
MCMV 

Sítio Bom Jesus 570 570 0 0 Concluída em dezembro 2016 
Divinéia, 
Pantanal I e II 

626 
 

418 208 
 2a Etapa - Em licitação 
 3a Etapa - Chamamento 
 A concluir 24 Meses após o 

re-início de cada etapa 
Alvarenga 
Peixoto 

230 0 100 130 

Jardim Ipê 718 * 
 

718  
 2a Etapa - Em licitação 
 A concluir 12 Meses após 

reinício 
Total 2.144 570 1.236 338  

Foto: arquivo PMSBC 



Capítulo 5- Estudos de Caso: Projetos Alvarenga, Silvina Audi e Capelinha/Cocaia – 

intervenções, conflitos e abordagem 

 117 
 

aluguel, enquanto aguardavam unidades habitacionais a serem construídas nos próprios 

assentamentos. Além destas, no assentamento Divinéia/ Pantanal ainda há imóveis a serem 

removidos para a execução de frentes de obras não iniciadas. 

 

5.1.4- Conflitos no processo de implementação – Abordagem, soluções e impasses  

No processo de implementação do projeto, 1.773 famílias que se enquadravam nos 

critérios de elegibilidade foram removidas das áreas do PAC Alvarenga e incluídas nas 

soluções previstas no Projeto (403 delas ainda aguardavam a moradia definitiva, mas com 

Termo de Compromisso de Atendimento). Parte destes atendimentos ocorreu após a resolução 

de conflitos para os quais o projeto tinha caminhos para solucionar, como se verá adiante. 

Após o início das obras e remoções e, principalmente, com a proximidade da entrega de 

unidades no CH Três Marias, diversas situações e pleitos com vistas ao atendimento 

habitacional foram apresentados. Ao todo, 341 processos administrativos foram analisados: 

 203 processos abertos por famílias e/ou pessoas que pleiteavam atendimento; e 

 138 Estudos de Caso convertidos em processos administrativos por iniciativa da 

equipe técnica municipal, para situações de famílias e/ou pessoas que não abriram 

processos administrativos, mas requeriam solução específica. 

Cabe registrar que, no caso do PAC Alvarenga, não foram abertas ações judiciais por 

famílias e/ou pessoas que não concordavam com o reassentamento e/ou pleiteavam solução de 

atendimento não previsto no projeto. 

As situações encontradas e seu enquadramento estão sintetizados na Tabela 5.6. Neste 

projeto, as situações de conflito, estão distribuídas nos Grupos 2 a 5, e somam 215 processos 

administrativos com pleitos de atendimento em condição diferente do previsto em projeto. Os 

processos tiveram três tipos de encaminhamento: 

 Pleito deferido para atendimento com unidade financiada pelo PAC contratado, o 

que resolve o conflito, já que o pleito foi atendido como solicitado; 

 Pleito enquadrado para atendimento futuro, em outro projeto; e 

 Pleito indeferido. 

Do total de 215 dos pleitos inicialmente configurados como conflitos, 33,50% (72 

pleitos) foram deferidos conforme pleiteado, ou seja, com atendimento com unidade 

financiada pelo PAC contratado, por meio da reserva técnica de projeto. 
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Tabela 5.6- Síntese dos resultados da análise dos conflitos: PAC Alvarenga – 2016. 

Situação identificada Subgrupo 

Processos por área 

Total 
Resultado 
da análise 
do pleito 

Solução proposta 
no processo Jd. 

Ipê 

Sítio 
Bom 
Jesus 

Divinéia 
Pantan. 

Alvarenga 
Peixoto 

Grupo 1 - 
Problemas 
constatados no 
cadastro original  

1-A- Erro de 
cadastro 7 4 7 1 19 

Deferido 
no PAC 

Unidade Nova – 
UH no CH Três 

Marias ou no CH 
Área 

1-B- Coabitação 
excessiva 

7 4 5 1 17 Deferido 
no PAC 

SUB-TOTAL 14 8 12 2 36   

Grupo 2- Imóveis 
novos vinculados ao 
cadastro original 
com desdobros 
anteriores a 
atualização cadastral 
(2010)  

2-A - Famílias com 
dependentes 24 7 3 2 36 

Deferido 
no PAC 

UH no CH Três 
Marias ou no CH 

Área 

2-B - Famílias sem 
dependentes - 6 3 2 11 

Deferido 
para 

projeto 
futuro 

Renda Abrigo por 
tempo 

Indeterminado  

2-C - Pessoa só 1 - 1 - 2 
Pleito 

indeferido 

Atendimento com 
a família do 

cadastro original 
Subtotal 25 13 7 4 49   

Grupo 3 – Imóveis 
construídos entre 
2006 e 2010, sem 
vínculo com cadastro 
de 2005 

3-A - Famílias com 
dependentes 23 1 7 5 36 

Deferido 
no PAC 

Unidade nova no 
Três Marias 

3-B - Famílias sem 
dependentes 

8 1 9 3 21 

Deferido 
para 

projeto 
futuro 

Renda Abrigo por 
tempo 

Indeterminado  

Subtotal 31 2 16 8 57   

Grupo 4 – Desdobro 
após 2010 de 
famílias que já eram 
coabitantes do 
cadastro original  

4-A - Famílias com 
dependentes 

18 6 4 - 28 

Deferido 
para 

projeto 
futuro 

Renda Abrigo por 
tempo 

Indeterminado  

4-B - Famílias sem 
dependentes / pessoa 
só 

7 1 6 1 15 Pleito 
indeferido 

Atendimento com 
a família do 

cadastro original 
Subtotal 25 7 10 1 43   
Grupo 5 - 
Ocupações novas 
após de 2010 ou 
reocupadas após 
remoção 

Famílias ou pessoa 
só  18 1 37 10 66 

Pleito 
indeferido 

Renda abrigo 
emergencial por 
três meses  

Subtotal 18 1 37 10 66   
Total processos de famílias/ pessoas na 
área 

113 31 82 25 251   

Grupo 6 - Pessoas 
que pleiteiam 
atendimento mas não 
ocupam imóvel na 
área e nem 
comprovam vínculo  

Famílias ou pessoa 
só fora da área de 
intervenção 

70 7 11 2 90 
Pleito 

indeferido 
Não há 

atendimento 

Total de estudos de caso 183 38 93 27 341   

Fonte: São Bernardo do Campo (2016d). 

As situações que se mantiveram como conflitos referem-se todas às ocupações sem 

cadastro (conflito geral). Os encaminhamentos dados foram distintos, seguiram as regras do 

Política Municipal de Habitação, mas configuraram a manutenção do conflito, já que a 

solução pleiteada (uma unidade nova no Projeto) não foi atendida. Dois tipos de situação 

foram verificados: 

a) Pleito deferido para solução diferente da pleiteada – O pleito à unidade habitacional 

do projeto não foi aprovado já que o pleiteante não atendia às regras gerais do projeto e 

nem aos critérios de priorização da reserva técnica (tratados no Capítulo 4). Neste caso, 
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pela identificação da situação de vulnerabilidade habitacional, foi proposta uma solução 

intermediária. Estas famílias foram incluídas no Programa Renda Abrigo, que concede 

auxílio aluguel até a viabilização da unidade habitacional definitiva, assegurando a 

inclusão em projeto habitacional futuro e mas sem prazo definido. Foi a solução dada às 

60 Famílias (27,90% dos conflitos iniciais) que compõem os grupos 2-B, 3-B e 4-A; 

b) Pleito de Unidade Habitacional indeferido integralmente – Nestes casos, o 

indeferimento se deu ou pelo entendimento de que o pleiteante já tem atendimento ou 

porque não atende às regras do projeto, nem aos parâmetros específicos adotados para 

reserva técnica. Este foi o encaminhamento dado aos processos de 83 Famílias/ pessoas 

(38,60% dos conflitos iniciais) que tiveram pleito indeferido tanto para o atendimento 

no PAC Alvarenga, quanto para atendimento em projeto futuro, pelo entendimento de 

que já têm seu atendimento assegurado por meio do projeto (Grupos 2-C e 4-B) ou de 

que não cumprem as regras de projeto, nem atendem aos critérios específicos 

considerados (GRUPO 5) e para estas foi concedido auxílio aluguel por três meses. 

Considerando-se os 2.514 imóveis inicialmente cadastrados no projeto nos 

assentamentos precários, tem-se que os 215 conflitos decorrentes da implementação do 

projeto correspondem a 8,5% do total de unidades cadastradas e 11,3% das 1.904 unidades 

previstas para serem removidas. Este número aproxima-se da referência técnica adotada nos 

projetos do município para a quantificação das unidades de reserva técnica (10% no número 

de unidades a serem removidas). Em função do conceito definido para a Reserva Técnica, 

erros de projeto ou cadastro e coabitação familiar excessiva não se configuraram como um 

conflito, já que tinham a solução prevista no projeto. 

Do total de conflitos mapeados, 38,60% mantiveram-se como não equacionados, nem 

de forma intermediária. Todos eles se referem a imóveis sem cadastro, construídos nas áreas 

de projeto entre a elaboração do mesmo e a efetivação das obras. Cabe destacar que, neste 

caso, a maioria dos não atendidos refere-se a construções ou ocupações realizadas após a 

atualização cadastral que foi efetuada no início das obras. Eles correspondem a menos de 5% 

do total de remoções previstas no projeto (1.904) e 4,7% do total de remoções efetivamente 

realizadas, considerando imóveis com e sem cadastro. 

Como a atualização cadastral aconteceu em 2010 e as últimas remoções do projeto 

aconteceram em 2012, esta situação objetivamente pode ter gerado situações em que famílias 

com moradia autônoma na área há mais de um ano foram removidas, recebendo a solução 

transitória de auxílio aluguel e não uma solução definitiva, pelo não enquadramento nas 

regras do projeto, nem nas excepcionalizações viabilizadas por meio da reserva técnica.  



Capítulo 5- Estudos de Caso: Projetos Alvarenga, Silvina Audi e Capelinha/Cocaia – 

intervenções, conflitos e abordagem 

 120 
 

5.2 Urbanização Integrada Silvina Audi  

O Complexo de Assentamentos Precários Silvina Audi está implantado às margens da 

Rodovia Anchieta, na Região do Montanhão, a 4,8 km do centro da cidade e contíguo a ele 

tem-se a área de reassentamento do projeto (Figura 5.13), na qual foi implantada o 

Residencial Ponto Alto. 

 

 
Figura 5.13- Complexo Silvina Audi: área de intervenção e reassentamento. 

 

A execução do projeto foi viabilizada por meio dos seguintes contratos: 

a) Contrato para execução da urbanização integrada dos assentamentos precários 

do Jardim Silvina Audi, firmado no PAC-OGU entre o Município e o Governo 

Federal (TC nº 0352.792-10/2011) – Contratado em 2010, abrange todas as obras de 

urbanização dos assentamentos precários e também a infraestrutura externa da área de 

reassentamento, assim como, a regularização fundiária e o trabalho técnico social.  

b) Contrato para execução do empreendimento de reassentamento externo, o 

Residencial Ponto Alto, firmado por meio do PMCMV – Assinado em junho de 

2014, teve como objeto a construção de 560 novas unidades habitacionais (Tabela 

5.7). O Trabalho Social foi executado por meio do Contrato do PAC, assim como a 

infraestrutura não incidente. 

c) Contratos do MCMV a serem firmados para três empreendimentos de produção 

habitacional para relocação no interior das áreas do Projeto – Em dezembro de 

2016, estes empreendimentos ainda não haviam sido contratados, pois não houve 

interessados nos dois chamamentos realizados pelo município para sua execução.  

MCMV Residencial Ponto Alto
(reassentamento)

PAC Silv ina Audi

ÁREAS DE REASSENTAMENTO

ASSENTAMENTOS
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A soma dos investimentos previstos nos contratos consta da Tabela 5.7, cabendo 

registrar que houve, ainda, o investimento no terreno da área de reassentamento, 

desapropriado pelo Município e parcialmente doado ao FAR, não incidente nos contratos. 

 

Tabela 5.7- Investimento (em R$), por fonte e esfera de governo: Complexo Silvina Audi – 2016 

Contrato 

Esfera de governo 

Valor total  Governo Federal 
Governo Estadual/ 

Casa Paulista  
Município 

PAC 
Inicial 104.526.596,99 63.895.000,00  40.631.596,99 

Em 2016 121.110.079,30 63.895.000,00  57.215.079,30 

MCMV/ Área de 
Reassentamento 

59.359.904,80 42.560.000,00 16.799.904,80 (1) 

MCMV/ Assentamentos 
Precários 16.396.793,41 12.028.000,00  4.368.793,41 

Total 
Inicial 180.283.295,20 118.483.000,00 16.799.904,80 45.000.390,40 

Em 2016 196.866.777,51 118.483.000,00 16.799.904,80 61.583.872,71 

Fonte: Elaboração própria com base em dados municipais. 

(1) O valor aportado pela Prefeitura relativo à desapropriação da área não é incidente no contrato.  

  

5.2.1- Características das áreas e proposta de intervenção 

O Complexo Silvina Audi abrange um conjunto de cinco assentamentos contíguos: 

Silvina Audi, Rua Washington Luis, Gaspar de Souza, Bananal e parte do Loteamento HIS 

Jardim Silvina. A intervenção completa-se com o Conjunto Habitacional de Reassentamento, 

lindeiro ao complexo e com infraestrutura integrada. 

Quando da elaboração do projeto, em 2010, foram cadastrados 3.265 imóveis nos quais 

residiam cerca de 11.754 pessoas, conforme a Tabela 5.8. 

Tabela 5.8- Unidades cadastradas e população na poligonal de intervenção: Complexo Silvina Audi – 

2010 

Área No de Unidades Cadastradas 

Silvina Audi 1.938  

Rua Washington Luis 419 

Gaspar de Souza 120 

Bananal 103 

Loteamento HIS Jardim Silvina 685 

Total de unidades 3.265  

Média de pessoas por Unidade Habitacional 3,6  

População total 11.754 

Fonte: São Bernardo do Campo (2010b, 2010c). 

 

a) Complexo Silvina Audi – Características e proposta de intervenção 

A poligonal de intervenção de urbanização abrange 348.000m², em sua maioria formada 

pelos assentamentos precários. Grande parte desta ocupação, iniciada em meados da década 
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de 1970, se deu sobre área privada e o restante sobre áreas públicas municipais, ambas 

classificadas como Zona Especial de Interesse Social – Zeis. A poligonal de intervenção 

completa-se com um setor do Loteamento Jardim Silvina – que apesar de regular tem 

inadequações de infraestrutura – e com a área de reassentamento, contígua (Figura 5.13). 

Implantada em área de morros, a poligonal é definida por encostas de uma formação 

montanhosa, que conforma terreno acidentado, com amplitudes da ordem de 100m e 

declividades entre 15 e 45%. É caracterizada pela presença de riscos diversos: 

escorregamentos, alagamentos e riscos tecnológicos dada a presença da Adutora de Água da 

Sabesp e de oleoduto da Petrobras, ambos associados ao principal sistema viário de acesso.# 

Para fins de intervenção, o complexo configura-se como uma poligonal única, porém 

com subáreas que podem ser agrupadas em três grandes porções, quanto às características 

urbano-habitacionais: setores precários com presença de setores de risco e grande 

precariedade de infraestrutura e de moradias; setores parcialmente urbanizados, resultantes de 

intervenção pública anterior, com inadequações diversas de infraestrutura, setores de risco 

pontuais e parcela minoritária de moradias não consolidáveis; e o loteamento regular de HIS 

Jd. Silvina, com unidades regulares, mas com inadequações de infraestrutura (Foto 5.10). 

 
  

 

  
 

Foto 5.10- Complexo Silvina Audi. 

A Figura 5.14 apresenta o diagnóstico da área que norteou a elaboração do projeto, com 

destaque para os critérios definidos para as remoções necessárias  

Silvina Audi 

Bananal 

Ruas Padre Leo Comissari e Washington Luiz Silvina Audi 

Gaspar de Souza 
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Figura 5.14- Complexo Silvina Audi: Diagnóstico integrado e indicação das remoções. 

A Figura 5.15 apresenta a intervenção proposta para o Complexo Silvina Audi, 

destacando as áreas consolidadas, as áreas de produção habitacional, a intervenção viária de 

bairro e a grande zona de recuperação ambiental, composta por espaços ainda não ocupados e 

por áreas de risco desocupadas pelo Projeto 

 
Figura 5.15- Complexo Silvina Audi: intervenção proposta. 

O projeto foi estruturado com os seguintes elementos principais: obras de urbanização e 

melhoria de infraestrutura que asseguram a consolidação da maioria das unidades cadastradas; 

eliminação de condições de riscos à vida por meio de obras ou da remoção de parcela de 

moradias não consolidáveis; geração de áreas de produção habitacional no interior dos 
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assentamentos de modo a manter a maioria das famílias na região, o que demanda a remoção 

de moradias situadas em bolsões de precariedade, algumas eventualmente em bom estado; e 

integração do assentamento à cidade, com obras de melhoria de infraestrutura e mobilidade, o 

que exige remoções e intervenções sobre as diversas situações de risco tecnológico. 

Ele sofreu ajustes a partir do diálogo com as comunidades, realizado em 2010/2011 e 

foi consolidado com as seguintes metas no interior das áreas de urbanização: 2.781 famílias 

atendidas, sendo 2.344 delas com unidades consolidadas por urbanização e regularização e 

437 atendidas em novas unidades construídas nas próprias áreas, além da construção de 

unidades para atendimento dos imóveis removidos de uso não residencial.  

Os conjuntos habitacionais propostos no interior dos assentamentos incluídos no 

contrato do PAC, bem como as soluções não residenciais, têm projeto e soluções 

arquitetônicas e urbanísticas bastante diferenciadas, que merecem registro (Tabela 5.9). 

Tabela 5.9- Características dos conjuntos habitacionais PAC: Complexo Silvina Audi – 2016 

Setor 
No de 

unidades 
No de 

condomínios 
Características das tipologias 

habitacionais  
Características das tipologias não 

residenciais 

Duarte 
Murtinho 

120 02 
Vertical, Multifamiliar, com 
habitações de 02 dormitórios 
com 45,83m2, 47,68m2 e 

56,89m2 (PNE); 
e 03 dormitórios com 56,89m2; 

04, sendo 02 unidades comerciais por 
condomínios localizadas no térreo das 
edificações, com fachada ativa 

Padre Leo 
Commissari 

72 06 
24, sendo 04 unidades comerciais por 

condomínios localizadas no térreo das 
edificações 

Total UHs 
PAC 

192 08  28 

Fonte: Elaboração própria com base em dados municipais 

b) Residencial Ponto Alto - Características e proposta de intervenção 

A área em que foi implantado o Conjunto Habitacional de reassentamento tem 

características físicas semelhantes aos assentamentos no que diz respeito à topografia. 

Entretanto, foi selecionada por permitir manter as famílias na mesma região em que moravam, 

preservando-se o uso dos equipamentos públicos que as atendiam e as relações sociais e de 

vizinhança já constituídas ao longo dos anos de ocupação. Além disso, a sua ocupação 

adequada contribui para a qualificação da região e impede a expansão de novas ocupações 

inadequadas. 

O urbanismo proposto para o Residencial Ponto Alto Figura (5.16) é constituído por 

duas quadras condominiais, áreas verdes e duas áreas institucionais, destinadas a 

equipamentos públicos a serem implantados pelas políticas de Educação e de Saúde. 

As 560 Unidades Habitacionais estão distribuídas em 24 blocos de edifícios de 

apartamento, alguns com entrada intermediária sem uso de elevador. Os apartamentos têm 

dois dormitórios, sala com dois ambientes, cozinha e lavanderia, totalizando uma área 
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privativa média de 47,27m2. O contrato do PMCMV abrange, além da construção das 

unidades, obras de infraestrutura condominial, com sistema viário, drenagem, redes de água, 

esgoto, bem como implantação de paisagismo e áreas verdes, de lazer e salões condominiais. 

 
Figura 5.16- Residencial Ponto Alto: Urbanismo proposto para a área de reassentamento. 

 

5.2.2 Síntese das soluções de moradia, remoções e reposição 

Como mencionado, o Projeto passou por várias revisões que resultaram em mudanças 

em relação às soluções constantes do contrato original. 

a) Soluções e metas de atendimento constantes do contrato inicial 

A Tabela 5.10 sintetiza as metas de intervenção no contrato original firmado com o 

PAC em 2010, com uma população beneficiária de 3.333 famílias, somando titulares 

cadastrados e beneficiários da reserva técnica. 

Tabela 5.10- Metas de soluções habitacionais e famílias atendidas: Complexo Silvina Audi – 2010 

Área 

No de 

unidades 

cadastradas 

Famílias 

em 

unidades 

a 

remover 

Solução habitacional 

Total de 

famílias 

atendidas 

Famílias 

em 

unidades a 

consolidar 

Produção de 

novas UHs 

conjuntos 

PAC 

Produção de 

novas UHs 

conjuntos 

MCMV 

Produção de 

novas UHs 

lotes 

Unifamiliares 

Produção de 
novas UHs 
Lotes uso 

misto 

Loteamento HIS Jd. Silvina 685 0 685 0 0 0 0 685 
Silvina Audi 1.938(1) 554(1) 1.384 192 27 39 4 1.646 
R. Washington Luís 419 347 72 0 167 0 0 239 
Gaspar de Souza 120 14 106 0 0 5 1 112 
Bananal 103 6 97 0 0 2 0 99 
Subtotal Assentamentos 3.265(1) 921(1) 2.344 192 194 46 5 2.781 
Área de Reassentamento 0 0 0 0 552 0 0 552(2) 
Total 3.265 921 2.344 192 746 46 5 3.333 

Fonte: São Bernardo do Campo (2013). 

(1) Inclui 172 famílias removidas da área por risco antes do início das obras e atendidas pelo Programa Renda Abrigo. Logo, 

tem-se de fato 749 remoções em decorrência do projeto. (2) À época da assinatura do contrato, o número de unidades 

previstas de vincular ao PAC na área de reassentamento era de 552 UHs . 

A quantificação das remoções apontava para 921 unidades removidas, correspondendo a 

28,21% do total cadastrado (Tabela 5.11). É possível verificar que mais de 40% das remoções 
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referem-se à ocupação em área de risco geotécnico. Cabe registrar que parte das remoções 

classificadas como “demanda de projeto/ viário” sobrepõe-se a situações de risco tecnológico 

associados à Adutora de Água da Sabesp e aos dutos da Petrobras. 

Tabela 5.11- Unidades removidas, por tipo de motivação: Complexo Silvina Audi – 2010 

Área 
U

n
id

a
d

es
 

ca
d

a
st

ra
d

a
s 

Remoções 

Unidades removidas 

Área em risco 
geotécnico 

M
a

d
ei

ra
 o

u
 

m
a

te
ri

a
l 

p
ro

v
is

ó
ri

o
 

A
lv

en
a

ri
a
 

p
re

cá
ri

a
 n

ã
o

 
co

n
so

li
d

á
v

el
 

Demanda do 
Projeto 

Total % 4 3 

V
iá

ri
o
 

U
rb

a
n

is
m

o
 

Loteam. Jd. Silvina Audi 685 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Silvina Audi 1.938 (1) 554 28,59 87 34 42 83 46 90 

Washington Luis 419 347 82,82 186 69 17 3 52 20 

Gaspar de Souza 120 14 11,67 0 0 8 5 0 1 

Bananal 103 6 5,83 0 0 0 3 0 3 

Total 3.265 921* 28,21 273 103 67 94 98 114 

Total percentual de remoção (%) 29,64 11,18 7,27 10,21 10,64 12,38 

Fonte: São Bernardo do Campo (2013). 

(1) No no de unidades cadastradas e famílias em unidades a remover desta área estão incluídas 172 famílias já removidas e 

atendidas pelo Programa Renda Abrigo. 

b) Soluções e metas de Atendimento vigentes em dezembro de 2016 após revisão do 

projeto e reprogramação do contrato 

As diversas modificações pelas quais o projeto passou ao longo da execução das obras 

resultou em alteração tanto das remoções, quanto das metas de soluções de reposição. Como 

apresentado na Tabela 5.12, as metas vigentes em dezembro de 2016 geraram um número 

maior de atendimentos (de 3.333 para 3.374 famílias titulares atendidas), ampliação que 

decorreu, em parte, de modificações relacionadas com o tema de resistência à remoção. Na 

revisão do projeto foram canceladas algumas remoções por demanda apresentada por 

moradores, incluindo um imóvel de uso misto de grande porte, que também causou redução 

do número de unidades a produzir. 

Como se trata de alterações pontuais, não foi gerada nova imagem de planta de 

remoções ajustada, mas, tem-se abaixo exemplos de apresentação feita à comunidade (Figuras 

5.17 e 5.18), com figuras localizando e especificando os tipos de alterações feitas. 
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Tabela 5.12- Metas de soluções habitacionais e reposição de usos diversos: Complexo Silvina Audi – 

Dezembro 2016 
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Loteamento HIS 
Jardim Silvina 

685  685         685 

Silvina Audi 766 362 1404 188 22 4 28 14 256 27  1.88 
R. Washington 
Luis 

419 355 52       167  231 

Gaspar de Souza 120 14 106  5 1   6   112 

Bananal 103 6 97  2    2   99 
PRA(1) 172 172 -      -    
Subtotal 
assentamentos 

3.265 909(2) 2.356 188 29 5 28 14 264 194  2.814 

Área de 
reassentamento 

          560 560 

Total      264 754 3.374 

       
1.018 (3) 

 Fonte: São Bernardo do Campo (2016e). 

(1) Unidades removidas anteriormente à assinatura do contrato por estarem em situação de risco alto e muito alto, e incluídas 

no Programa de Renda Abrigo Famílias.  

(2) Dentro das 909 remoções do cadastro original tem-se nove templos religiosos, 16 comércios exclusivos e 884 de uso 

habitacional (das quais 18 são mistas).  

(3) Considerando o número total de unidades de reposição a construir (1.018) e o número de remoções (909), a Reserva 

Técnica-RT total do contrato passa a ser de 109 unidades, das quais 106 são habitacionais e três para o uso não residenciais. 

 

 
Figura 5.17- Complexo Silvina Audi: revisão das remoções. 
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Figura 5.18- Complexo Silvina Audi - Exemplo de revisão no Projeto de Urbanização: habitações 

removidas na Travessa Santos Dumont. 

As principais mudanças foram as seguintes: 

 Redução do número de remoções de 921 para 909, com o consequente aumento no 

número de moradias consolidadas, seja por ajuste de projetos de infraestrutura e 

edificações, seja por alteração do padrão de consolidação de moradias que seriam 

removidas exclusivamente por precariedade;  

 Redução do número de unidades a construir no PAC, por consolidações e ajustes de 

projeto (mas em proporção menor do que o aumento de unidades consolidadas); e  

 Aumento do número final de unidades da Área de Reassentamento, que no contrato 

original totalizavam 552 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016e). 

Tanto na proposta inicial quanto na revisão do projeto foi assegurada, dentro da 

intervenção integrada contratada, a solução de reposição para todos os imóveis cadastrados 

impactados por remoção.  

Diferentemente do PAC Alvarenga, este Projeto não teve um Plano de Reassentamento 

e Relocação específico detalhado. As soluções de reposição foram registradas no Projeto 

Integrado do Contrato PAC e no Plano de Trabalho Social-PTS, no qual fez-se o 

detalhamento da estratégia de implementação junto às famílias, bem como, das ações e 

instrumentos planejados com vistas à participação da população no processo. 

Mesmo com as revisões de projeto, foram mantidos os diversos tipos de soluções 

aplicáveis para reposição dos imóveis afetados por deslocamento, conforme a proposta inicial 

apresentada e acordada com a comunidade, que abrange as seguintes alternativas: 

a) Alternativa 1 – Reassentamento de unidades residenciais no Residencial Ponto 

Alto (Foto 5.11): Solução aplicável aos moradores cadastrados, a serem remanejados 

na fase inicial das obras para liberação de frentes de obra. Destinação preferencial para 
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ocupantes de moradias removidas de áreas onde não estava prevista produção 

habitacional. 

  
Foto 5.11- Residencial Ponto Alto. 

b) Alternativa 2 - Relocação de unidades residenciais em imóveis construídos no 

próprio assentamento (Foto 5.12): Solução aplicável às famílias cadastradas nas 

seguintes situações: que prefiram voltar ao local de moradia inicial após a produção 

habitacional; com reassentamento previsto nas fases finais das obras; e que não se 

enquadrem nos critérios do PMCMV. Esta alternativa abrange as seguintes tipologias: 

 Apartamentos produzidos pelo PAC com dois e três dormitórios, já mencionados; 

 Unidades isoladas em lote de uso residencial unifamiliar com dois dormitórios – 

53,20m2;  

 Unidades isoladas em lote para uso misto com dois dormitórios e salão comercial – 

87,68m2; 

 
Foto 5.12- Residencial Duarte Murtinho e Unidades Isoladas. 

 Apartamentos produzidos pelo PMCMV com características a serem definidas no 

projeto vencedor do Chamamento, assegurando-se os dois dormitórios. 
 

c) Alternativa 3 - Soluções para imóveis de uso não residencial: Para reposição de 

unidades comerciais/comunitárias e mistas tem-se dois tipos de solução viabilizados: 

 Unidades comerciais com dimensões entre 18,67m2 e 31,60m2 no térreo dos 

edifícios produzidos no PAC na Rua Duarte Murtinho e Av. Padre Leo Comissari. 

Foto: arquivo PMSBC Foto: arquivo PMSBC 

Foto: Leonardo Finotti Foto: Leonardo Finotti Foto: Leonardo Finotti 
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 Unidades de uso não residencial implantadas em lotes isolados, prioritariamente 

destinadas a usos não compatíveis com as unidades no térreo dos edifícios. 

Assegurou-se no projeto a possibilidade de troca interna entre famílias cadastradas, mas 

não foi prevista como solução a indenização pecuniária. 

O planejamento das ações relacionadas a remoções e reassentamentos baseou-se na 

premissa de iniciar as ações com a produção habitacional na área de reassentamento, de modo 

a ter-se um número maior de famílias reassentadas diretamente nas novas unidades e a 

minimizar o uso da solução transitória prevista, que é o auxílio aluguel. 

 

5.2.3- Processo de execução das intervenções e estágio de implantação em dezembro de 

2016 

A elaboração do Projeto de Urbanização teve início em 2010, ano em que foi realizado 

o cadastro dos imóveis e apresentado o diagnóstico e o projeto de urbanização em assembleias 

com participação dos moradores, que propuseram ajustes no projeto. 

Nesse mesmo ano, a obra foi selecionada pelo PAC, que definiu que a produção 

habitacional deveria ser objeto de contrato com o Programa Minha Casa Minha Vida, o que 

implicava que a plena implantação do empreendimento demandava firmar mais dois contratos 

no âmbito do PMCMV. O Contrato de Repasse do PAC foi assinado em dezembro de 2010, e, 

entre as cláusulas resolutivas, figurava a viabilização definitiva da Área de Reassentamento. 

Em maio de 2011, o projeto de urbanização revisado foi apresentado para a população 

com as readequações possíveis e a seguir reapresentado à Caixa para sua aprovação. 

Apesar de desapropriada desde 2012, somente em maio de 2013 chegou-se à proposta 

considerada viável para a Área de Reassentamento, no âmbito do PMCMV. E, conforme regra 

do PAC, somente a partir desse momento, o município pôde receber Autorização de Início de 

Objeto do contrato das obras de urbanização, procedendo à licitação.  

A implementação do projeto, em seus dois territórios, está sintetizada a seguir. 

 

a) Complexo Silvina Audi - Desenvolvimento das obras, reassentamentos e trabalho 

social 

Em outubro de 2013, foi emitida a Ordem de Início dos Serviços para a empresa 

Planejamento e Construções S/A – Planova, vencedora da licitação para execução das obras 

de urbanização. 

O trabalho social associado às obras foi iniciado em agosto desse mesmo ano, 

antecipando-se à entrada da empreiteira na área. Pelo tempo transcorrido desde a elaboração 
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do projeto (2010 a 2013), a retomada se deu com vistorias e reuniões, mas também com 

atendimento em plantão social. Neste processo, ficaram evidentes as alterações ocorridas na 

área, tornando prioritária a realização da atualização cadastral nas primeiras frentes de obras, 

trabalho que revelou uma mudança importante da população cadastrada, especialmente com a 

expansão de ocupação em setores que seriam objeto de remoção.  

O processo de remoção de famílias foi iniciado em outubro de 2013, a partir do início 

das obras (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2016f). Conforme regras da política habitacional 

já expostas, as famílias que não estavam cadastradas foram informadas quanto à concessão do 

benefício do Programa Renda Abrigo pelo prazo de três meses, mas foram também orientadas 

a apresentar documentação pública que comprovasse que residiam no local em 2010 e como 

abrir processo administrativo requerendo possível direito ao atendimento habitacional. 

A implementação das remoções e reassentamentos ocorreu diferentemente do previsto 

no primeiro momento, já que a produção habitacional na área de reassentamento somente se 

iniciou depois da obra de urbanização, sendo necessário o uso da solução transitória. 

Na primeira frente de remoções houve uma menor resistência, dada a precariedade da 

área (Viela São Francisco), mas também houve grande número de pleitos em função da 

presença de famílias não cadastradas. Nas frentes subsequentes, entretanto, os problemas 

relativos à resistência a remoções estiveram sempre presentes e, a partir de 2014, iniciaram-se 

as primeiras ações judiciais contestando as remoções e/ou suas soluções de reposição. Embora 

minoritária, esta resistência impactou o andamento das obras, especialmente pelo esforço do 

município de construir soluções negociadas e evitar, sempre que possivel, a entrar na justiça 

para fazer a desocupação das áreas. 

Todo este processo deu-se associado ao trabalho social, que vinha sendo implementado, 

desde o início da intervenção, com uma equipe de campo adequada. A partir de novembro de 

2015, iniciaram-se os trabalhos da Empresa Diagonal, contratada com recursos do PAC para 

assessoria, consultoria e execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS nos cinco 

eixos previstos. O grande foco foi o tema do acompanhamento das obras e remoções, com 

reuniões com as famílias, de acordo com as etapas de implantação do projeto, bem como, 

preparação para as mudanças e acompanhamento pós-ocupação das unidades novas. 

Seja em função de dificuldades de remoções, seja pela necessidade de revisão de 

projetos, por situações não previstas encontradas na execução, as obras evoluíram 

diferentemente do cronograma acordado, que tinha um prazo de 36 meses para a sua 

execução. Como estratégia de resposta a parte destes problemas, a intervenção foi segmentada 

em várias frentes de obras, seja de urbanização seja de produção habitacional.  
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Para tratar das situações não previstas no projeto contratado, do início das obras até 

dezembro de 2016 foram realizadas quatro reprogramações do Contrato com o PAC e, por 

consequência, com a empresa Planova, responsável pela execução das obras. Não houve 

mudança na poligonal da intervenção e as metas físicas de obras foram ampliadas nos termos 

já apresentados anteriormente no item 5.2.2. Porém, mesmo com todas estas medidas, a 

síntese da situação da execução das obras em dezembro de 2016 mostra uma obra de 

urbanização ainda em andamento, embora com várias frentes concluídas: 

 Obras concluídas - Implantação do sistema viário principal com a Avenida Padre Léo 

Comissari; 12 Unidades isoladas residenciais e mistas; Condomínio 1 do CH Duarte 

Murtinho, com 59 unidades (entregues em Julho de 2016); urbanização integrada dos 

setores de obras denominados 2A, 05 e 10; e obras de correção de risco do setor 04 

(Fotos 5.13 e 5.14). 

   
Foto 5.13- R. Padre Leo Comissari concluída.          Condomínio 1 Duarte Murtinho. 

 

  
Foto 5.14- Setor de risco eliminado a montante da R. Ulisses Guimarães. 

 Obras em andamento - Condomínio 2 do CH Duarte Murtinho, com 61 unidades; 

Condomínio E1, E2, E3 e E4 do CH Padre Léo Comissari, Urbanização integrada do 

setor 10. 

Foto: Boldarini Foto: Boldarini 

Foto: Boldarini Foto: Boldarini 
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 Obras a iniciar - Contenção em área de risco na Gaspar de Souza, continuidades das 

obras das unidades isoladas residenciais, mistas e centro comunitários, melhorias e 

reconstrução de vielas e conclusão da urbanização dos demais setores. 

 

b) Área de reassentamento: desenvolvimento das obras, reassentamentos e trabalho 

social 

Em maio de 2013, chegou-se a uma solução viável para a área de reassentamento, mas, 

a partir daí, mais um ano foi necessário para a finalização dos projetos e sua aprovação nos 

órgãos municipais e estaduais competentes; aprovação na Caixa e negociação com a Agência 

Casa Paulista, já que o valor por unidade ficou maior que o limite do PMCMV e o aporte 

complementar necessário era superior à média estabelecida pelo Estado .  

Em junho de 2014, dois anos e meio após a desapropriação da área pelo município, a 

operação para a área de reassentamento foi contratada com o PMCMV. Somente aí as obras 

foram iniciadas pela Bairro Novo/ Odebrecht, vencedora do chamamento realizado. 

Esta obra cumpriu integralmente o cronograma previsto em contrato. Em dezembro de 

2015 foi entregue o Condomínio 1 com suas 300 unidades e equipamentos condominiais; e 

em março de 2016, as obras do Residencial Ponto Alto foram concluídas com a entrega do 

Condomínio 2, com suas 260 unidades e equipamentos condominiais (Foto 5.15). 

  

Foto 5.15- Residencial Ponto Alto – Área de reassentamento. 

Considerando os parâmetros negociados com a população, este empreendimento 

atendeu às famílias que foram removidas preventivamente por risco, antes mesmo do início 

das obras de urbanização, aquelas removidas nas primeiras frentes de obras e que estavam em 

auxílio aluguel, e ainda algumas famílias de setores que se mudaram diretamente para a 

unidade habitacional pronta.  

O trabalho social associado à área de reassentamento iniciou seis meses antes da 

primeira mudança, cumprindo o conjunto de diretrizes e cronograma do Plano de Trabalho 

Foto: arquivo PMSBC Foto: arquivo PMSBC 
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Social – PTS e teve um grande desafio relativo aos procedimentos de habilitação das famílias 

definidos para o Programa Minha Casa Minha Vida. Em função destas regras, o único ponto 

negativo associado ao processo de reassentamento no conjunto foi a inabilitação pela Caixa de 

muitas famílias já removidas, que haviam optado pelo atendimento no Residencial Ponto 

Alto, cumpriam os critérios do Projeto, mas não cumpriam algum dos requisitos do PMCMV 

e não puderam ser atendidas lá. Para estas famílias, a solução viabilizada é o atendimento em 

unidades produzidas pelo PAC, que são atribuídas conforme as regras da Política Municipal, 

mas que tiveram um ritmo de produção muito inferior ao PMCMV. 

Assim, em dezembro de 2016, quando da conclusão da coleta dos dados, o Residencial 

Ponto Alto estava totalmente concluído do ponto de vista das obras e titulação de unidades 

(nas regras do PMCMV) e o Trabalho Social entrava em sua fase final, preparando a 

avaliação pós-ocupação. Esta avaliação não havia sido concluída até dezembro de 2016, de 

modo que se tenha uma avaliação da população sobre a solução viabilizada. 

Embora as regras do PMCMV tenham sido efetivas no andamento do Residencial Ponto 

Alto, o mesmo não aconteceu com as obras a serem executadas no interior dos assentamentos 

por meio deste programa. Até dezembro de 2016 elas não haviam sido contratadas em função 

de não ter havido empresa interessada em nenhum dos dois chamamentos realizados, o que se 

explica tanto por serem condomínios menores (e terem menor margem de lucro), quanto por 

estarem vinculados à obra de urbanização, em termos de infraestrutura, o que é visto como um 

risco pelo empreendedor PMCMV. Por esta razão, em dezembro de 2016 foi formalizado ao 

Ministério das Cidades o pleito de migração destas obras para o PAC, para contratação por 

meio de processo licitatório, não autorizado até a finalização da coleta de dados. 

Como resultado da situação de obras de produção habitacional não concluídas no 

Projeto de Urbanização contratado com o PAC e das não iniciadas por meio do PMCMV no 

interior dos assentamentos, em dezembro de 2016 havia famílias 252 famílias recebendo 

Auxílio Aluguel do município, por não terem recebido a solução habitacional definitiva, além 

das famílias ainda não removidas por estarem em frentes de obras não iniciadas. 

 

5.2.4- Conflitos no processo de implementação - abordagem, soluções e impasses mantidos  

Após o cadastramento e, principalmente, depois do início das obras e remoção das 

primeiras famílias, muitas situações e pleitos com vistas ao atendimento habitacional foram 

sendo apresentados por moradores, abrangendo tanto processos administrativos quanto pleitos 

protocolados exclusivamente por meio de ações judiciais. 
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Todos estes pleitos foram analisados segundo os procedimento definidos na política 

habitacional já expostos no Capítulo 4 e os resultados desta análise estão sintetizados na 

Tabela 5.13, a seguir. 

Tabela 5.13- Síntese dos processos administrativos com pleitos de atendimento e resultados da análise 

- Complexo Silvina Audi – 2016 

Grupos Subgrupos Total 
Sem 

Defini 
ção 

Deferi
do 
UH 

Deferi
do 

comér
cio 

Indefe
rido 

Resultado da 
análise do 

pleito 
Solução proposta 

Grupo 1 - Erros 
de cadastro  

1.1 Erro de cadastro 
comprovado (1) 

7  7 
 

 
Deferido para 

UH 

Atendimento na 
sequencia temporal de 

Remoção 

1.2 Erro de cadastro em 
relação ao uso misto 
comprovado (1) 

2  
 

2  

Deferidos para 
unidades 

comerciais - 
UC 

Atendimento com 
unidade Comercial 

1.3 Pleito de atendimento 
misto / Erro de cadastro não 
comprovado 

8    8  
Pleitos 

Indeferidos 
Não há atendimento 

Subtotal    17 0 7 2 8   

Grupo 2 - 
Desdobro de 
unidade por 
família 
integrante do 
cadastro original 

2.1 - Desdobro com 
coabitação excessiva (1) 

24  24 
 

 
Deferido para 

UH 
Atendimento na 

sequencia temporal  

2.2 - Desdobro sem 
coabitação excessiva, de 
famílias com dependente  

25  25  
 

 
Deferido para 

UH 
Atendimento na 

sequencia temporal  

2.3 - Desdobro não 
comprovado ou Pessoa só 

10    10 
Pleitos 

indeferidos 
Atendimento com 
cadastro original 

Subtotal   59 0 49 0 10   

Grupo 3 - 
Unidade 
construída após o 
cadastro sem 
vínculo com o 
cadastro original  

3.1 Unidades construídas 
após o cadastro mas antes do 
início das obras ( 2010 e 
2013/ prazo PRA  

20  20    
Deferido para 

UH 
UHs PMCMV a 
construir na área 

3.2 Unidades construídas 
após início das obras / 2013 

6    6 
Pleitos 

indeferidos 
PRA por 3 meses 

3.3 Unidades ocupadas por 
família em situação muito 
alta de vulnerabilidade  

4  4    
Deferido para 

UH 
UHs PMCMV a 
construir na área 

Subtotal   30 0 24 0 6   

Grupo 4 - Pleito 
de 2º 
atendimento com 
coabitação  

4.1 Coabitação excessiva 
com base na composição 
familiar atual  

4  4  
 

 
Deferido para 

UH 
UHs PMCMV a 
construir na área 

4.2 Coabitação com situação 
de deficiência ou doença 
grave  

1  1  
 

 
Deferido para 

UH 
UHs PMCMV a 
construir na área 

4.3 Sem coabitação 
excessiva ou vulnerabilidade 
alta 

6  
  

6  
Pleitos 

indeferidos 
Atendimento com 
cadastro original 

Subtotal   11 0 5 0 6   

Grupo 5 - Pleito 
de famílias que 
não moram na 
área (1) 

- 8  
  

8 
Pleitos 

indeferidos 
Não há atendimento 

Subtotal    8 0 0 0 8   

Grupo 6 - 
Inquilinos que 
pleiteiam 
atendimento  

- 3  
  

3 
Pleitos 

indeferidos 
Não há atendimento 

Subtotal   3 0 0 0 3   

Grupo 7 - 
Famílias que 
compraram 

- 6  6  
 

 
Deferido 
pleito de 
alteração 

Atendimento na UH 
cadastrada, na 

sequencia temporal de 
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Grupos Subgrupos Total 
Sem 

Defini 
ção 

Deferi
do 
UH 

Deferi
do 

comér
cio 

Indefe
rido 

Resultado da 
análise do 

pleito 
Solução proposta 

unidades 
cadastradas (1) 

cadastral do 
titular 

Remoção 

Subtotal   6 0 6 0 0   

Grupo 8 - 
Famílias de 
unidade 
consolidada que 
pleiteiam 2o 
atendimento  

- 6  6 
 

 
Deferido para 
consolidação 
da unidade 

Atendimento na 
unidade consolidada  

Subtotal   6 0 6 0 0   

Grupo 9 – 
Solicitação de 
informação de 
atendimento (1) 

- 2  
  

 Não se aplica  

Subtotal   2 0 0 0 0   

Grupo 10 Pleito 
em duplicidade 
(1) 

- 2  
  

 Não se aplica  

Subtotal   2 0 0 0 0   

Grupo 11 Pleito 
de consolidação  

11.1 - Consolidação de UH 
viável  

2  2    
Deferidos para 
consolidação 

Atendimento na 
unidade consolidada 

11.2 - Consolidação de 
unidade comercial viável 

1   1  
Deferido para 
consolidação 

UC 

Atendimento na 
unidade consolidada 

11.3 -Consolidação inviável  4    4 
Pleitos 

indeferidos 
Atendimento na 

sequencia temporal  

Subtotal   7 0 2 1 4   

Grupo 12 Pleito 
exclusivo de 
indenizações e 
suspensão da 
remoção 

- 19 19 0 0 0 Sem definição 
Aguardando 

julgamento da ação 

Subtotal   19 19 0 0 0   

Total  170 19 99 3 45 
 

04 - Não se aplica 

Fonte: SÃO BERNARDO DO CAMPO (2016g). 
 (1) Grupos e subgrupos que não constituem conflito gerado pela implantação do projeto, seja porque são situações nele 

previstas e com respostas, seja porque não o integram.  

 

Do total de 170 processos analisados, 51 não constituem conflitos nos termos tratados 

no projeto de pesquisa porque se referem: a situações resolvidas dentro do próprio projeto 

(Grupos 1.1, 1.2, 2.1, e 7); ou a temas que não são resultado da implantação do projeto 

(Grupo 5) ou, ainda, por não se tratar de pleito a analisar (Grupos 9 e 10). 

Os 119 casos que constituem conflito nos termos tratados neste projeto de pesquisa 

tiveram três tipos de encaminhamento ao final da análise dos processos: 

 63 pleitos deferidos – o que resolve o conflito, uma vez que o pleito foi atendido como 

solicitado: atendimento com unidade habitacional ou de comércio a partir da definição de 

critérios específicos para o uso da reserva técnica; revisão de projeto para consolidação 

de unidades que antes seria removida; e consolidação de desdobro de unidade; 

 37 pleitos indeferidos; e  
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 19 pleitos sem definição – Que em dezembro de 2016 aguardavam julgamento da ação 

judicial. 

Verifica-se que do total de 119 dos pleitos inicialmente configurados como conflitos, 

52,9% (63 pleitos) foram deferidos conforme pleiteado. Os demais, 47,1% mantiveram-se 

como não equacionados, e referem-se a cinco tipos de conflito: 

 Ocupações sem cadastro ou desdobros (conflito geral) realizadas após o início das obras 

(2013), e que não se enquadraram na flexibilização aberta, que incorporou ao projeto 

ocupações posteriores ao cadastro de 2010, mas anteriores a 2013; 

 Alterações cadastrais ao longo da realização do projeto e crescimento da população da 

área, que geram pleito de atendimento diferente do previsto (uso misto não cadastrados, 

pleito de 2a unidade em situação onde não há coabitação excessiva, etc.); 

 Inquilinos que solicitam atendimento; 

 Demanda de revisão da remoção e consolidação de unidade (decorrente do conflito da 

resistência à remoção) que não foi viável de atender; e o 

 Pleito de indenização de benefeitoria, uma solução não prevista no projeto. 

Os encaminhamentos dados seguem as regras da Política Municipal de Habitação, mas 

configuram a manutenção do conflito, já que a solução pleiteada não foi atendida. Dos 56 

casos não resolvidos como pleiteados pelo morador, chegou-se à seguinte situação: 

a) Pleito de Unidade Habitacional indeferido – Encaminhamento dado aos processos de 

25 famílias/pessoas (21% dos conflitos iniciais), seja pelo entendimento de que já têm 

atendimento assegurado no projeto ou de que não cumprem as suas regras, nem atendem 

aos critérios de priorização considerados para a utilização da reserva técnica: são 

coabitantes em unidades que não têm situação de coabitação excessiva e também 

inquilinos que demandam atendimento; 

b) Pleito de unidade de uso misto/comércio indeferido – Encaminhamento dado aos 

processos de 8 famílias/pessoas (6,7% dos conflitos iniciais) que não comprovaram a 

atividade comercial no período de cadastramento da área; 

c) Pleito de revisão da remoção indeferido – Em quatro casos (3,4% dos conflitos iniciais) 

foram analisados os imóveis e projetos e verificou-se a impossibilidade de cancelar as 

remoções e consolidar as unidades habitacionais (Grupo 11); 

d) Pleito de indenização ou suspensão da remoção por meio de ações judiciais abertas 

contra a Prefeitura – Para estes 19 casos (16% dos conflitos iniciais) tanto a Prefeitura 

quanto os interessados nas ações aguardam decisão judicial da análise do mérito. 
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Considerando-se os 3.265 imóveis inicialmente cadastrados, tem-se que os 119 conflitos 

inicialmente mapeados que são decorrentes do projeto correspondem a 3,6% do total de 

unidades cadastradas e 12,9% do total de 921 unidades inicialmente previstas para serem 

removidas. Este número é superior à referência adotada nos projetos do Município para 

quantificação das unidades de reserva técnica (10% das unidades a remover). Mesmo assim, 

principalmente com a reserva técnica existente, foi possível reduzir os conflitos iniciais. 

Os 56 conflitos que permaneceram correspondem a 6,1% do total de 921 remoções 

inicialmente previstas e 6,2% do total de remoções previstas após as mudanças de projeto. 

 

Foto 5.16- Jardim Silvina – Antes das obras do PAC. 

 

Foto 5.17- Jardim Silvina – Após as obras do PAC.  

Foto: Google Earth 

Foto: Google Earth 
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5.3 Urbanização Integrada Capelinha e Cocaia 

Os Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia estão localizados na Área de Proteção 

e Recuperação de Mananciais – Billings (APRM-B), a cerca de 20,0 km do centro do 

município de São Bernardo do Campo (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19- Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia: localização. 

 

A execução das obras e ações do Projeto de Urbanização Integrada foi viabilizada por 

meio de um contrato firmado entre o Município e o Governo Federal no âmbito do PAC: 

 Termo de Contrato no 0352.785-28/2011, de outubro de 2011 (Tabela 5.14) 

abrangendo obras de urbanização e produção habitacional para assegurar moradia 

adequada de forma articulada com a promoção da recuperação ambiental em áreas de 

mananciais, com a regularização fundiária das áreas e o trabalho social com a população 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012c). 

Tabela 5.14- Investimento (em R$), por fonte e esfera de governo: Assentamentos Precários 

Capelinha e Cocaia – 2016 

Contrato Valor total  Governo federal  Município  

PAC 
Inicial 44.247.929,18 32.376.745,22 11.871.183,97 

Em dez./2016 52.770.618,69 32.376.745,22 20.393.873,47 

Fonte: SÃO BERNARDO DO CAMPO (2016h). 

 

Capelinha

Cocaia

ÁREAS DE REASSENTAMENTO

ASSENTAMENTOS
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5.3.1- Características das áreas e proposta de intervenção 

Os assentamentos precários Capelinha e Cocaia situam-se na região sul do Município, 

na mesma área onde se localiza o Riacho Grande. No cadastro original tinha-se 900 imóveis 

cadastrados, nos quais residiam cerca de 3.240 pessoas (Tabela 5.15). 

Tabela 5.15- Unidades cadastradas e população na poligonal de intervenção: Assentamentos Precários 

Capelinha e Cocaia – 2012 

Área No de unidades cadastradas 

Capelinha 826 

Cocaia 74 

Total 900 

Média de pessoas por unidade habitacional 3.6 

População Total 3.240 

Fonte: São Bernardo do Campo (2012c). 

a) Assentamento Precário Capelinha 

Trata-se de assentamento precário consolidável que ocupa área total de 154.600 m2, 

onde foram cadastradas 826 famílias. Localizado em área de propriedade privada, teve sua 

ocupação iniciada no início da década de 1990.  

O assentamento foi objeto de uma Ação Civil Pública no ano de 1995 por meio da qual 

o Ministério Público – MP pedia a reparação dos danos ambientais com recuperação das áreas 

de 1a categoria (legislação anterior) e com aplicação de compensação ambiental para as áreas 

de 2a e 3a categorias. Pela forma como o assentamento foi implantado, a concretização desta 

condenação resultaria no desfazimento das ocupações que estivessem em áreas de 1a 

categoria, o que correspondia à parcela significativa. O município e o Estado foram definidos 

como co-réus juntamente com os promotores do parcelamento irregular. A sentença judicial 

estabeleceu como condenação a regularização do loteamento, com a devida adequação à 

legislação ambiental e reparação dos danos ambientais, como pedido, porém definindo que as 

ações para recuperação ambiental da área seriam apuradas na fase de execução. 

Caracterizado pela carência de infraestrutura, traçado irregular e alta densidade, o 

padrão da ocupação apresenta 95,4% dos imóveis construídos em alvenaria (embora parte 

precária) e 4,6% de madeira. O diagnóstico de áreas de risco identificou setores de risco do 

tipo escorregamento e inundação (Foto 5.18). 

O partido urbanístico adotado preconiza a consolidação da área, a partir da ocupação 

existente. A maior parte das quadras habitacionais é mantida. Entretanto, naquelas 

implantadas em faixa de APP de córrego e nascente, situadas em um dos limites do Núcleo, 

foram previstas a liberação e a implantação de parque linear com área de 36.106 m², com um 

terreno de 3.709 m² para uso institucional, em espaço contíguo. No outro limite, em cota mais 
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alta, o parque linear ocupará uma das margens do córrego, entre a via existente e o limite do 

Núcleo. Além disso, na extensão correspondente à faixa de domínio da rodovia se constituirá 

uma área verde de 6.861,00m².  

  
Foto 5.18- Assentamento Precário Capelinha: situação encontrada na área. 

A SEHAB elaborou o projeto em 2009/ 2010 já à luz da lei específica da Billings,20 

sancionada em 2009, que estabelecia as novas condições legais para urbanização e 

regularização das ocupações de interesse social preexistentes a 2006. O projeto observou os 

parâmetros definidos no decreto estadual 55.342, de 13 de janeiro de 2010, que regulamenta a 

lei, e previu ações de saneamento e recuperação ambiental, manutenção de taxa de 

permeabilidade de 15%, índice de área vegetada de 8% e coeficiente de aproveitamento de 

2,5. A redução de carga poluente no manancial foi prevista por meio do afastamento do 

esgoto sanitário a ser lançado em coletor tronco a ser construído pela Sabesp para transporte 

dos efluentes à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do Riacho Grande. Tais intervenções 

resultarão na reparação de danos causados ao meio ambiente, e atendem às exigências da 

Ação Civil Pública (ACP) promovida pelo Ministério Público em 1995. 

O conjunto de intervenções propostas resulta na implantação de infraestrutura em toda 

a área, eliminação dos setores de risco mapeados, recuperação ambiental e implantação de 

urbanismo e paisagismo, com áreas verdes e de lazer e destinação de área para uso 

institucional, além da produção de novas unidades habitacionais e comerciais. Exige remoção 

de parte dos imóveis construídos, considerando os seguintes motivos principais: imóveis em 

áreas de risco não consolidável, imóveis em APP a ser recuperada, imóveis com precariedade 

habitacional que não se resolvem com melhorias, e imóveis implantados nos bolsões de 

precariedade definidos para produção habitacional, ainda que sejam de melhor padrão. 

                                                 
20 A Lei Estadual no 13.579, de 13 de julho de 2009, define a área de proteção e recuperação dos Mananciais da 

Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B. 

Foto: Google Street View Foto: Arquivo PMSBC 
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As Figuras 5.20 e 5.21 apresentam, respectivamente, a síntese do diagnóstico e do 

projeto de implantação inicial do assentamento Capelinha. 

 
Figura 5.20- Assentamento Precário Capelinha – Síntese do diagnóstico e indicação das remoções 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012c). 

 
Figura 5.21- Assentamento Precário Capelinha: Implantação (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2012c). 

Esta proposta de urbanização foi discutida com o MP que entendeu que ela atendia aos 

requisitos legais, mesmo sem que fosse feita a remoção de todas as moradias das 

anteriormente chamadas áreas de 1a categoria, como pedia a ACP inicial. 

Remoções 
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b) Assentamento Precário Cocaia 

O Assentamento teve sua ocupação iniciada em meados da década de 1980, também em 

área de propriedade privada. Sobre ela, no ano de 1993 foi ajuizada pelo MP Ação Civil 

Pública que deu origem ao processo 0013063-02.1993.8.26.0564. Este processo resultou na 

condenação dos promotores do parcelamento e também solidariamente, da Prefeitura, a 

demolir as edificações no loteamento, bem como, a fazer a reparação dos danos ambientais 

provocados. 

A ocupação seguiu e à época da elaboração do projeto, em 2009/2010, ocupava uma 

área de 25.259 m2, na qual tinha-se 74 famílias residentes e cadastradas e 47 lotes vazios, com 

125m² cada, totalizando 5.875 m². 

O padrão da ocupação apresentava a totalidade das moradias de alvenaria (embora 

pequena parte com precariedade), e não foram identificadas situações de risco na área, 

apontando para um assentamento consolidado, que demandava execução de serviços pontuais 

de infraestrutura e solução para habitações inadequadas (minoria) (Foto 5.19). 

   
Foto 5.19- Assentamento Precário Cocaia: situação encontrada na área. 

Da mesma forma que no Capelinha, o projeto de urbanização foi elaborado norteado 

pelo atendimento dos requisitos da regulamentação da já citada lei 13.579/2009. Assim, as 

intervenções propostas abrangem as ações de saneamento ambiental necessárias à redução de 

carga poluente no manancial, complementadas pela implantação dos demais itens de 

infraestrutura pendentes, bem como, as ações de recuperação ambiental com destaque para o 

parque linear e praça pública na faixa de APP do córrego situado em uma das divisas da área. 

O projeto previu a utilização das áreas não ocupadas (lotes vagos) para implantação de 

unidades habitacionais para reassentamento de parte das famílias do Assentamento Capelinha 

e ainda para uso institucional.  

As Figuras 5.22 e 5.23 apresentam, respectivamente, a síntese do diagnóstico e o 

projeto de implantação do assentamento Cocaia. 

Foto: Arquivo PMSBC Foto: Arquivo PMSBC 
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Figura 5.22- Assentamento Precário Cocaia - Síntese do diagnóstico e indicação das remoções (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2012c). 

 

Figura 5.23- Assentamento Precário Cocaia – Implantação (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2012c). 

Com o projeto elaborado, a Secretaria propôs o acordo na fase de execução da Ação 

Civil Pública, por meio do qual o município se comprometia a implantá-lo como instrumento 

de reparação dos danos ambientais causados, mas à luz da legislação já em vigor. A 

Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo entendeu que a implementação do projeto era 

adequado para a recuperação ambiental, mesmo considerando que a condenação inicial era a 

demolição da ocupação e recuperação integral da área. 

 

5.3.2 Síntese das soluções de moradia, remoções e reposição 

O contrato inicial passou por três reprogramações junto à Caixa. Uma delas teve como 

um dos objetivos centrais a revisão do projeto para redução do número de remoções. 

 

Remoções 
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a)Soluções e Metas de Atendimento constantes do contrato inicial 

A Tabela 5.16 apresenta a população beneficiária da intervenção por assentamento e 

tipo de solução no contrato inicial. 

Tabela 5.16- Atendimento: Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia – 2012 

Área 
Unidades 

cadastradas 

Unidades 

removidas 

Unidades 

consolidadas 

Novas UHs 

produzidas 

Novas unidades 

comerciais produzidas 

Total de unidades 

atendidas 

Capelinha 826 274 552 246 17 815 

Cocaia 74 6 68 52  120 

Total 900 280 620 298 17 935 

Famílias com dois atendimentos: UH + unidade comercial (imóveis de uso misto 

reassentados) 
(-) 4 

Total de famílias atendidas 931 

Fonte: São Bernardo do Campo (2012c, 2012d). 

A quantificação das unidades removidas no projeto original, segundo o critério de 

remoção, é apresentada na Tabela 5.17. 

Tabela 5.17- Unidades removidas, por tipo de motivação: Assentamentos Precários Capelinha e 

Cocaia – 2012 

Área Cadastrados 
unidades removidas 

Precariedade Área de risco Prov. habitacional APP Infraestrutura Total 

Capelinha 826 88 34 37 70 45 274 

Cocaia 74 3 0 0 0 3 6 

Total 900 91 34 37 70 48 280 
 

Fonte: São Bernardo do Campo (2012c). 

A diferença entre o número de unidades removidas e as novas unidades produzidas 

constitui reserva técnica, destinada ao atendimento de situações como erros de cadastros e 

coabitação excessiva em unidades cadastradas. A reserva técnica prevista no contrato original 

foi de 36 unidades, sendo 31 residenciais e cinco comerciais.  

 

b)Soluções e metas de atendimento vigentes em dezembro de 2016 após revisão do 

projeto e reprogramação do contrato 

Considerando-se o conjunto de alterações e reprogramações do Projeto, as metas físicas 

do contrato em dezembro de 2016, após a 3a Reprogramação, apontavam para a viabilização 

de 938 soluções de atendimento e reposição (Tabela 5.18). 
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Tabela 5.18- Soluções habitacionais e remoções: Projeto de Urbanização Capelina e Cocaia – 2016 

Área 
Cadastra 

dos 

Novas 

UHs 

Consoli 

dação 

Remoção 
Novas 

unidades 

comerciais 

Total de 

unidades 

atendidas 
Precarie 

dade 

Área 

de 

risco 

Prov. 

habi 

tacional 

APP 
Infra 

estrutura 
Total 

Capelinha 826 196(1) 608 88 34 7 70 19 218 17 821 

Cocaia 74 52 68 3 0 0 0 3 6 0 120 

Total 900 248 676 91 34 7 70 22 224 17 941 

Famílias com dois atendimentos: UH + Comércio (imóveis de uso misto reassentados) 3 

Total de famílias atendidas 938 

Fonte: São Bernardo do Campo (2016h). 
(1) Reserva técnica de 36 unidades, sendo 31 UHs e cinco comerciais. 

As alterações do projeto ocorreram por duas razões principais: 

 Solucionar problemas e situações de obras encontradas após as remoções cuja solução 

demandava intervenções distintas das que haviam sido previstas em projetos; e 

 Adequar situações de remoções previstas e que demandavam alterações, com o foco 

em duas questões: moradias que seriam removidas por serem precárias, e que tiveram 

seu padrão construtivo alterado pelos moradores; e reduzir as remoções de unidades de 

padrão construtivos muito consolidados, que seriam deslocados para provisão de 

infraestrutura, cujos titulares compunham o grupo da população resistente a remoções 

(Foto 5.20). Esse objetivo foi atingido em parte. O número de remoções previsto foi 

reduzido de 280 para 224. 

A Figura 5.24 apresenta a planta de remoções vigente em dezembro de 2016, 

destacando as remoções que foram canceladas. 

 

Figura 5.24- Capelinha: Planta de remoções previstas em dezembro de 2016 (SÃO BERNARDO 

DO CAMPO, 2016h). 
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Foto 5.20- Assentamento Precário Capelinha: exemplos de moradias com cancelamento de remoção. 

Como já visto, a maior parte das remoções do projeto acontece na área do assentamento 

Capelinha, cuja produção habitacional não é suficiente para a reposição de todas as unidades 

removidas. Esta demanda foi resolvida com a utilização do assentamento Cocaia como área 

de reassentamento externo para parte das famílias do Capelinha. 

Assim, as soluções viabilizadas para reposição de moradias e comércios das famílias 

cadastradas residentes nas moradias afetadas por remoções foram as seguintes: 

a) Alternativa 1 - Relocação em imóveis construídos no núcleo Capelinha: Solução 

aplicável não só às famílias cadastradas cujo reassentamento não está previsto na 

fase inicial das obras, mas também àquelas que optem por voltar ao local de origem 

após a produção habitacional. As modificações motivaram alterações em tipologias 

propostas no projeto original, mas a sua produção habitacional continuou tendo 

elementos que merecem registro pela diversidade (Tabela 5.19). 

Tabela 5.19- Características das tipologias habitacionais propostas: Assentamentos Precários 

Capelinha e Cocaia – 2016 

Setor de produção 

habitacional 

Número 

de lotes 

Numero de 

unidades 
Características das tipologias habitacionais  

Área habitacional com 

tipologia 3A 

 

13 
78 

Tipologia de 4 pavimentos, 2 UHs de 47,90m² por andar, entrada pelo 

térreo.  

Área habitacional com 

tipologia 3B 

 

8 
64 

Tipologia de 3 pavimentos, 2 UHs de 47,90m² por andar, entrada pelo 1º 

pavimento 

Área habitacional com 

tipologia 1B 

 

10 
20 

Tipologia de 2 casas sobrepostas, 1 unidade de 1 dorm. com 38,24m² e 1 

unidade de 3 dorms. com 66,94m² 

Área habitacional com 

tipologia 1D 

 

10 
20 

Tipologia de 2 casas sobrepostas, 2 unidades de 2 dorm. com 52,08m² e 

48,55m² 

Área habitacional com 

tipologia 1E 

 

3 
12 

Tipologia de 4 casas sobrepostas duas a duas, 4 unidades de 2 dorm. com 

52,08m² e 48,55m² 

Total 44 194  

Fonte: Elaboração própria com base em dados municipais 

 

Foto: Arquivo PMSBC Foto: Arquivo PMSBC 
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b) Alternativa 2 – Relocação/reassentamento no Núcleo Cocaia: Solução aplicável 

aos moradores cadastrados no Núcleo Cocaia a serem removidos, e a moradores do 

Núcleo Capelinha a serem remanejados na fase inicial das obras para liberação de 

frentes de obra. Destinação preferencial para ocupantes de moradias removidas de 

áreas onde não estava prevista produção habitacional. 

 

c) Alternativa 3 - Soluções para imóveis de uso não residencial: Para reposição de 

unidades comerciais e mistas tem-se os seguintes tipos de solução viabilizados:  

 Box no Centro comercial 1, com dois pavimentos, seis boxes para lojas no 

térreo e seis no 1o pavimento. Sanitários, copa, administração e plataforma 

elevatória adaptada. 

 Box de Centro comercial 2, com cinco boxes (quatro deles com depósito no 

subsolo). Sanitários, copa e administração. 

 Unidade comercial exclusiva em lotes isolados para atividades que não são 

compatíveis com Centro Comercial (dois lotes para duas oficinas mecânicas). 

Também neste projeto foi prevista a troca interna entre moradores como uma 

alternativa, e não foi considerada como solução aplicável a indenização pecuniária. 

Para as famílias, cuja remoção se fez/faz necessária antes de ter-se unidades novas 

produzidas, é viabilizada a solução transitória do auxílio aluguel. 

 

5.3.3- Processo de execução das intervenções e estágio de implantação em dezembro de 

2016 

O processo de desenvolvimento do Projeto de Urbanização Integrada dos 

Assentamentos Capelinha e Cocaia iniciou-se no final de 2009, quando foi apresentado à 

comunidade o cronograma de elaboração do projeto, fruto do diálogo envolvendo o Ministério 

Público, em função da Ação Civil Pública já citada. Em 2010, foi aprovado no Orçamento 

Participativo o investimento de recursos próprios do município para esta ação. 

Ao longo de 2010/2011, a Prefeitura apresentou e debateu a proposta com a comunidade 

e, como resultado, ajustes foram feitos, implicando a alteração dos itens inicialmente 

aprovados. Assim, chegou-se ao projeto contratado e licitado. 

Após a obtenção da Licença Prévia, foi formalizado em setembro de 2011 o pedido de 

Licença de Instalação - LI, instrumento para autorizar a execução das obras, totalmente 

instruído conforme a regulamentação da lei específica da APRM-B. Mas impasses sucessivos 



Capítulo 5- Estudos de Caso: Projetos Alvarenga, Silvina Audi e Capelinha/Cocaia – 

intervenções, conflitos e abordagem 

 149 
 

com a Cetesb, agência responsável pelo licenciamento ambiental em área de mananciais, 

resultaram em mais de dois anos entre o pedido e a obtenção da LI, somente expedida em 

novembro de 2013. O principal empecilho referia-se às remoções em APP, com destaque para 

a APP de nascente existente na área, em sua maior parte descaracterizada em função da 

implantação do sistema do viário (também necessário à implantação da infraestrutura de 

saneamento da região). Apesar do novo código florestal, publicado em 2012, a Cetesb insistia 

que esta APP deveria ser objeto de desocupação integral. O impasse em relação a este tema 

impedia qualquer iniciativa, já que sua solução poderia resultar em alteração substancial do 

projeto. 

Assim, por razões diversas, principalmente a indefinição do licenciamento ambiental 

do projeto, a licitação das obras somente pôde ser realizada em 2013. As obras, a cargo da 

Construtora Cronacon Ltda, foram iniciadas em dezembro do mesmo ano, após a aprovação 

da licitação pela Caixa e tão logo foi expedida a LI pela Cetesb.  

O Trabalho Social vinculado à implementação das obras foi iniciado em 2013 e vem 

sendo desenvolvido ininterruptamente. A partir de novembro de 2015 esta atividade passou a 

ter o apoio técnico da empresa Diagonal, contratada para este fim. 

O processo de remoções foi iniciado quando do início das obras. Neste momento 

foram realizadas assembleias gerais de informação das etapas e cronogramas de obras, mas 

também a ação por frente de obra, abrangendo: atualização cadastral das primeiras frentes de 

remoção, visitas domiciliares para entrega de comunicado de liberação da área e adesão ao 

Programa Renda Abrigo – PRA; atendimento no Plantão Social na área; visitas domiciliares 

de negociação para a remoção e vistorias físicas; avaliação de permuta (troca interna); estudos 

de casos; agendamento, acompanhamento, monitoramento e confirmação da remoção. Este 

processo contou com participação da Associação de Moradores da área e da Comul. 

Desde o início do processo de remoções ficou explícita a resistência por alguns 

grupos, em especial aqueles titulares de casas com maiores áreas construídas. Já em 2014 

foram protocoladas as primeiras ações judiciais requerendo suspensão das remoções ou o 

pagamento de indenização das benfeitorias. Destaque-se que neste assentamento há a 

peculiaridade de que a ocupação, embora seja um parcelamento irregular, ocorreu em terreno 

particular em que os ocupantes em sua grande maioria pagaram pela área. 

Apesar desta resistência, que era minoritária, mas importante, o trabalho social seguiu 

trabalhando os grupos a serem removidos e reassentados. Considerando a existência de 

soluções distintas (remanejamento no Assentamento Capelinha e reassentamento no 

Assentamento Cocaia), trabalhou-se inicialmente a definição da metodologia e critérios para 
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escolha da solução (interna ou externa). Após a definição do tipo de solução, seguiu-se o 

trabalho de composição dos grupos de vizinhança. E para cada área com unidades 

habitacionais concluídas trabalhou-se o processo de preparação para as mudanças e escolha da 

unidade habitacional com cada grupo, definição de endereço, check list e aceite da unidade.  

A partir da entrega de unidades, o trabalho social passou a desenvolver as atividades 

de Pós- Ocupação, com destaque para os temas: uso e conservação da unidade habitacional e 

áreas comuns, pactuação de normas de convivência, organização dos moradores das novas 

moradias; uso e conservação das áreas verdes, entre outros. 

A combinação da necessidade de revisão do projeto com a resistência às remoções e, 

ainda, as dificuldades de repasse de recursos do PAC, a partir de 2015, fizeram com que as 

obras do Capelinha ocorressem em ritmo diferente do planejado, tendo havido um atraso 

significativo em relação ao cronograma de execução inicial, que era de 24 meses. Este atraso 

se manteve também, em relação ao novo cronograma de 36 meses adequado posteriormente.  

A síntese da situação nas áreas em dezembro de 2016 era a seguinte: 

a) Assentamento Cocaia – Obras, remoções e relocações concluídas, abrangendo: 

 Urbanização da área, com toda infraestrutura, e implantação das áreas públicas e de lazer; 

 Todas as 52 unidades habitacionais foram construídas e entregues (Foto 5.21); 

 Todas as remoções previstas foram executadas e todas as seis famílias, cujas moradias 

foram removidas, já foram atendidas em novas UHs, na própria área. 

 A regularização fundiária encontrava-se em andamento e com a conclusão das obras de 

urbanização a ação de desfazimento foi arquivada pelo MP; e  

 O trabalho social estava planejando a avaliação pós-ocupação. 

 

  
Foto 5.21- Obras concluídas no assentamento Cocaia. 

 

 

Foto: Arquivo PMSBC Foto: Arquivo PMSBC 
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b) Assentamento Capelinha - Obras, remoções e reassentamentos em andamento em 

dezembro de 2016, com conclusões parciais, abrangendo: 

 Entrega de 12 novas unidades habitacionais e abertura de seis outras áreas destinadas à 

produção habitacional (Foto 5.22); 

 Execução de obras de infraestrutura urbana, contenção, drenagem, redes de água e esgoto, 

pavimentação em andamento (Foto 5.23); 

 Execução parcial das remoções (remoção de 193 moradias cadastradas, cujas famílias 

foram inscritas no Programa Renda Abrigo - PRA); 

 Atendimento parcial das famílias cujas moradias foram removidas: 12 novas UHs na 

própria área e em 46 UHs no Cocaia.  

 Regularização fundiária em andamento, mas dependente da conclusão das obras; e 

 Trabalho social em andamento, combinando: as reuniões preparatórias de mudança com as 

famílias do PRA das próximas entregas, atividades de preparação para recebimento das 

unidades comerciais, abordagem de remoção nas novas frentes de obras e atividades pós-

ocupação com as unidades já entregues. 

 

  
Foto 5.22- Assentamento Capelinha: a) obras concluídas; b) obras em andamento em dez/2016. 

  
Foto 5.23- Obras de infraestrutura urbana em andamento no Assentamento Capelinha: a) 

pavimentação; b) contenção. 

    

Foto: Arquivo PMSBC Foto: Arquivo PMSBC 

Foto: Arquivo PMSBC Foto: Arquivo PMSBC a) b) 

a) b) 
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Em função da não conclusão das obras, em dezembro de 2016, 135 famílias 

removidas estavam recebendo Auxílio Aluguel, aguardando a solução habitacional definitiva. 

 

5.3.4- Conflitos no processo de implementação - Abordagem, soluções e impasses mantidos  

Durante o andamento das obras (2014/2016) um conjunto de situações e pleitos com 

vistas ao atendimento habitacional foram sendo apresentados. A Tabela 5.20 mostra o 

resultado da análise, segundo os procedimentos do município. 

Tabela 5.20- Síntese dos processos e resultados da análise: Assentamentos Precários Capelinha e 

Cocaia - 2016 

Situação identificada Subgrupo Total 
Sem 

Defini 
ção 

Deferido 
habitação 

Deferido 
comércio 

Indeferi 
do 

Solução proposta no 
processo 

Grupo 1: Erro de 
cadastro comprovado 
(1) 

1.1 Erro de cadastro 
moradia 
comprovado 

13  13   
Atendimento na 

sequência temporal de 
remoção 

1.2 Erro de cadastro 
comércio comprovado 

2   2  Atendimento com UC  

Subtotal Grupo 1 15 0 13 2 0  

Grupo 2: Pessoas 
cadastradas com 
atendimento 
garantido/pleito 
aparentemente por 
desinformação (1) 

- 4     Não se aplica 

Subtotal Grupo 2 4 0 0 0 0  

Grupo 3 Desdobro de 
unidade 

3.1 Desdobro de unidade 
de família integrante do 
cadastro - com 
dependente  

8  8   
Atendimento com UH 

da Reserva Técnica 

3.2 Desdobro de 
unidadede família 
coabitante com alto grau 
de vulnerabilidade 

1  1   
Atendimento com UH 

da Reserva Técnica 

3.3Desdobro de unidade 
de família integrante do 
cadastro -pessoa só 

5    5 
Atendimento com 
cadastrado original 

3.4 Desdobro de unidade 
de família coabitante na 
composição familiar do 
cadastro original já 
atendida no Cocaia  

1    1 
Atendimento com 
cadastrado original 

3.5 Desdobro de unidade 
não autônoma por 
família integrante de 
cadastro pós- atualização 
2016/sem coabitação 
excessiva 

1    1 
Atendimento com 
cadastrado original 

Subtotal Grupo 3 16 0 9 0 7  

Grupo 4: Família em 
situação de coabitação 
que pleiteia 2o 
atendimentos 

- 3  3   
Atendimento com UH 

da Reserva Técnica 

Subtotal Grupo 4 3 0 3 0   

Grupo 5: Pessoa 
Integrante do Cadastro 
original que pleiteia 2 o 
atendimento, sem 
coabitação excessiva 

 
2    2 

Atendimento com 
cadastrado original 

Subtotal Grupo 5 2 0 0 0 2  
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Situação identificada Subgrupo Total 
Sem 

Defini 
ção 

Deferido 
habitação 

Deferido 
comércio 

Indeferi 
do 

Solução proposta no 
processo 

Grupo 6: Unidades 
novas construídas sem 
vínculo com o cadastro 
original  

6.1 Família constituída/ 
com dependentes 

1  1   
Atendimento com UH 

da Reserva Técnica 

6.2 Pessoa Só 1    1 PRA por três meses 

Subtotal Grupo 6 2 0 1 0 1  

Grupo 7: Reocupação 
de unidade já atendida 

- 1 
 

  1 Não há atendimento 

Subtotal Grupo 7 1 0 0 0 1  

Grupo 8: Famílias 
pleiteantes de 
atendimento vinculado 
a unidades iniciadas, 
mas não constituídas na 
época do cadastro  

8.1 Unidade não 
concluída por 
atendimento à 
notificação da PMSBC 

2 

 

2   
Atendimento com UH 

da Reserva Técnica 

8.2 Lote adquirido antes 
do cadastro e unidade 
construída após o 
cadastro 

1 

 

1   
Atendimento com UH 

da Reserva Técnica 

8.3 Situação de lote e 
unidade iniciada não 
comprovada 

2 
 

  2 Não há atendimento 

Subtotal Grupo 8 5 0 3 0 2  

Grupo 9: Inquilino 
pleiteia atendimento 

- 1 
 

  1 Não há atendimento 

Subtotal Grupo 9 1 0 0 0 1  

Grupo 10: Pleito de 
alteração de uso de UH 
residencial para UH 
mista, sem 
comprovação de 
atividade comercial em 
2009  

- 1 

 

  1 
Atendimento 

conforme o cadastro 
original 

Subtotal Grupo 10 1 0 0 0 1  

Grupo 11: Pleito 
exclusivo de 
indenização e 
suspensão de remoção 
por ação judicial 

 17 17    
Aguardando 

julgamento da ação 

 17 17 0 0 0  

Total geral de estudos de caso 67 17 29 2 15 Não se aplica 

Fonte: São Bernardo do Campo (2016i). 

(1) Não se configura como conflito nos termos da pesquisa. 

Cabe registrar que no caso do Capelinha, um instrumento fundamental para a redução 

dos conflitos inicialmente configurados foi a revisão feita no Projeto, que reduziu o número 

de unidades a remover, em especial um grupo daquelasde grande porte. Estes conflitos já não 

estão lançados aqui porque deixou de existir o objeto do processo administrativo inicial. 

Do total de 67 processos mantidos e pleitos analisados, 19 não constituem conflitos nos 

termos tratados no projeto de pesquisa porque se referem a situações resolvidas (Grupo 1) ou 

ainda por não tratar de pleito a analisar (Grupo 2). Os 48 casos que constituem conflito nestes 

termos tiveram três tipos de encaminhamento: 

 16 pleitos deferidos com resolução do conflito. Abrange atendimento com unidade 

habitacional ou de comércio a partir da definição de critérios específicos para o uso da 

reserva técnica; 

 15 pleitos indeferidos; e  
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 17 pleitos sem definição. Em dezembro de 2016, aguardavam julgamento da ação. 

Como pode ser visto, 33,3% dos 48 pleitos inicialmente configurados como conflitos 

foram deferidos conforme requerido. Os 32 conflitos (66,6%) que se mantiveram não 

equacionados referem-se a: 

 Ocupações sem cadastro (conflito geral) ou desdobros realizados que não se 

enquadraram na flexibilização aberta, que incorporou ao projeto ocupações posteriores ao 

cadastro de 2010, mas anteriores ao início da obra; ou ainda, onde não se constata 

vulnerabilidade específica associada à habitação associados a desdobros posteriores; 

 Alterações cadastrais ao longo da realização do projeto e o crescimento da 

população que geram pleito de atendimento diferente do previsto (uso misto não 

cadastrado, pleito de 2a unidade em situação onde não há coabitação não excessiva, etc.); 

 Inquilinos que solicitam atendimento; 

 Reocupação de unidade atendida; e 

 Pleito de indenização, uma solução não prevista no projeto. 

Os encaminhamentos dados foram distintos, seguiram as regras do Política Municipal 

de Habitação, mas configuraram a manutenção do conflito, já que a solução pleiteada não foi 

atendida. Tem-se a seguinte situação em relação aos conflitos que se mantêm: 

a) Pleito de unidade habitacional indeferido. Encaminhamento dado aos processos de 14 

famílias/pessoas (20,9% dos conflitos iniciais) que estavam na área e tiveram pleito 

indeferido pelo entendimento de que já têm seu atendimento assegurado por meio do 

projeto (Subgrupos 3.3, 3.4, 3.5, 5.2 e 6.2) ou de que não cumprem as regras de projeto, 

nem atendem aos critérios de flexibilidade considerados para a utilização da reserva 

técnica. Aí estão incluídos inquilinos que demandam atendimento (Grupos 7 e 9 e 

subgrupo 8.3); 

b) Pleito de unidade de uso misto/comércio indeferido. Encaminhamento dado ao processo 

de 1 família/pessoa (1,5% dos conflitos iniciais) que estava na área e teve pleito indeferido 

por não comprovar a atividade no período de cadastramento da área (Grupo 10);  

c) Pleito indefinido - Indenização ou suspensão da remoção em ações judiciais abertas 

contra a Prefeitura. Para estas 17 famílias/pessoas (25,4% dos conflitos iniciais), tanto a 

Prefeitura quanto os interessados nas ações aguardam decisão judicial da análise do mérito 

(Grupo 11). 

Considerando-se o número de imóveis inicialmente cadastrados no projeto nos 

assentamentos precários (900 imóveis), verifica-se que os conflitos preliminarmente 
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mapeados, e que são decorrentes da implementação do projeto (46), abrangiam um percentual 

correspondente a 5,1% do total de unidades cadastradas no início e 20,5% do total daquelas 

previstas para serem removidas (224 unidades). Também neste caso, tem-se percentual 

superior à referência adotada nos projetos do Município para quantificação da reserva técnica 

(10% no número de remoções), mas o número previsto conseguiu atender às situações para as 

quais ela estava programada e também outras situações de conflitos, reduzindo-os. 

Os 32 conflitos que permaneceram correspondem a 14,3% do total das 224 remoções 

inicialmente previstas. 

5.4 A síntese dos conflitos mapeados nos projetos e sua análise 

Os Estudos de Caso apresentados retratam projetos com diferentes propostas de 

urbanização, inclusive para responder a diferentes exigências legais, mas todos buscaram 

garantir o direito à moradia adequada e a integração dos assentamentos e de sua população à 

cidade.  

As remoções previstas/realizadas e as soluções de reposição foram propostas segundo 

os parâmetros da política municipal, que estava alinhada com a política nacional de habitação. 

Mesmo assim, foi verificado um conjunto importante de conflitos, que impactaram a 

execução dos projetos. Parte deles teve abordagem e solução nos termos pleiteado pelo 

morador impactado por remoção, mas outra parte teve o pleito indeferido. 

A Tabela 5.21 apresenta a síntese das remoções e conflitos somando as três intervenções 

analisadas. Ela mostra que o total de conflitos configurados nos termos definidos no presente 

estudo – aqueles que decorriam de ação do projeto e foram convertidos em processos 

administrativos ou em ação judicial – correspondem a 12,5% do total de remoções vigentes.  

Tabela 5.21- Remoções e conflitos por intervenção 

Projeto 
Total de 
imóveis 

cadastrados 

Total de 
remoções 

 

Total de 
processos 
analisados 

Total de 
conflitos 
iniciais 

Conflitos 
resolvidos como 

pleiteado 
Conflitos que permanecem 

Total 
% 

Conflitos 
iniciais 

Total 
% 

Conflitos 
iniciais 

% do total 
de 

remoções 

PAC 
Alvarenga 2.514 1.904 341 215 72 33,50 143 66,50 7,51 

Silvina 
Audi 3.265 909 170 119 63 52,94 56 47,06 6,16 

Capelinha 
Cocaia 900 224 67 48 16 33,33 32 66,67 14,29 

Total 6.679 3.037 578 382 151 39,53 231 60,47 7,61 

Fonte: Elaboração própria com base em dados municipais 

É possível verificar que, considerando os encaminhamentos dados, cerca de 40% destes 

conflitos foram resolvidos como pleiteado pelos moradores, mas 60,47% não o foram, o que 

corresponde a 7,61% do total de remoções. Este percentual pode parecer pequeno, mas 
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impactou o andamento das obras, além de gerar questionamentos da política pública em 

execução. Em vários casos – como se observa nos argumentos das ações judiciais – houve 

apontamento de eventual desrespeito a direitos. 

Na Tabela 5.22 apresenta-se a quantificação por tipo dos principais conflitos mapeados. 

Observa-se que os três tipos de conflitos com maior incidência referem-se à demanda por 

novas unidades de famílias não cadastradas ou daquelas cadastradas que fizeram desdobro no 

imóvel, em geral por conta de seu crescimento. 

Tabela 5.22- Quantificação dos principais conflitos mapeados, por tipo. 

Enquadramento do problema/conflito/ pleito 

Total de 

processos 
analisados, por 
tipo de conflito 

Conflitos 
resolvidos como 

pleiteado 

Conflitos que permanecem 

Total 
% Conflitos 

iniciais 
% do total de 

remoções 

Imóvel novo desdobro de imóvel cadastrado / 
Pleito de atendimento autônomo de família 
em nova unidade  

143 70 73 19,11 2,40 

Imóvel novo sem cadastro / Pleito de 
atendimento de família em nova unidade 

89 61 28 7,33 0,92 

Unidade reocupada após remoção pelo 
projeto / Pleito de família sem cadastro por 
atendimento em nova unidade 

67 - 67 17,54 2,21 

Recusa da solução ofertada por família titular 
de imóvel cadastrado / Pleito de indenização 
de benfeitoria ou cancelamento de remoção  

36 - 
(1) 
36 

9,42 1,19 

Imóvel em condição de coabitação mas não 
no cadastro inicial / Pleito por 2o atendimento 
para família co-habitante  

14  (2) 8 6 1,57 0,20 

Imóvel com alteração de uso / Pleito de 
solução diferente da planejada  

9 - 9 2,36 0,30 

Imóvel cadastrado com pleito de 
consolidação/ cancelamento de remoção  

7 3 4 1,05 0,13 

Imóvel Locado com pleito de atendimento ao 
inquilino  

4 - 4 1,05 0,13 

Outros diversos 13 9 4 1,05 0,13 

Total  382 151 231 60,47 7,61 

Fonte: Elaboração própria com base em dados municipais 

(1) O número de ações pleiteando indenizações é maior. Este número refere-se a famílias em que este é o único pleito e para 

as quais não houve soluções intermediárias. 

(2) Deferidas as situações de co-habitação excessiva. 

A análise dos casos mostra que os elementos que determinam ou agravam os conflitos 

mapeados podem ser agrupados em torno de alguns grandes temas: as diversas formas de 

déficit no interior da favela (coabitação excessiva e involuntária, adensamento excessivo, 

ônus excessivo com aluguel); a dinâmica de ocupação nos assentamentos precários no tempo 

transcorrido entre projeto/cadastro e obras; as diversas formas de posse no interior da favela; 

o conflito dos valores da moradia como bem e como direito; e as muitas questões da vida 

privada que se associam à resistência à remoção e à solução mais representativa que é a 

moradia em edifícios. 
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O Quadro 5.1, a seguir, relaciona estas origens/ causa dos conflitos mapeados, 

confrontando a demanda da população, que configura o conflito, com as soluções das políticas 

públicas e dos projetos que tratam sobre o tema. 

Origem dos 
conflitos 

Conflito 
Demanda da 

população 
Solução da política e/ou dos projetos de 

SBC 

Déficit 
habitacional e 
demanda 
demográfica na 
favela/ 
Dinâmica de uso e 
ocupação das 
favelas 

Remoção de imóvel sem 
cadastro/ nova construção 
sem a reposição por uma 
nova unidade 

Nova UH para 
família sem 
cadastro 

• Não atende famílias sem cadastro 
• Pode-se tratar com unidades de reseva 

técnica e absorver quem se adequar aos 
critérios de acesso à reserva, mas tem-
se limites dados pelo prazo de 
atualização cadastral e pelo 
quantitativo da reserva técnica. 

• Concede solução transitória de auxílio 
aluguel por três meses para a família 
sem cadastro removida 

Remoção de imóvel 
resultante de desdobro de 
imóvel cadastrado sem a 
reposição por nova unidade 

Nova UH para 
família sem 
cadastro 

• Idem à situação acima; ou  

• Vincula o reconhecimento do desdobro 
e a atribuição de unidades de reserva 
técnica disponíveis à co-habitação 
excessiva no momento da remoção 

Família em situação de co-
habitação removida sem a 
concessão de uma unidade a 
mais  

Nova UH para 
família não titular 
co-habitante de 
imóvel 
cadastrado 

• Vincula a atribuição de unidades à co-
habitação excessiva no momento da 
remoção 

Questionamento da solução 
ofertada por alteração de 
uso do imóvel cadastrado 

Solução de 
projeto, diferente 
da destinada 

• Corresponde ao pleito de uma nova 
solução não previsto. 

• A solução implica revisão de projeto, 
nem sempre possível 

Mercado 
imobiliário e as 
diversas situações 
de titularidade na 
favela 
 

Remoção sem concessão de 
unidade nova para família/ 
pessoa que tem mais de um 
imóvel e aluga a terceiros o 
imóvel que será removido 

Nova UH para 
titular da 
benfeitoria, mas 
que não é família 
residente  

• Há soluções diferentes praticadas.  
• Em SBC:  
• Aceita a alteração cadastral, mas trata 

a nova UH como reposição da 
benfeitoria. 

• Porém, o mesmo titular não pode 
receber mais de uma unidade nova  

• O locador recebe auxílio aluguel 
transitório de três meses 

Remoção sem concessão de 
unidade nova para família 
que é inquilina de imóvel 
removido 

Nova UH para 
família residente, 
mas que não é 
titular da 
benfeitoria 

Conflito bem 
versus direito 

Recusa da solução ofertada 
por incompatibilidade 
econômica com o bem 
removido 

Indenização 
pecuniária pelo 
valor do mercado 
informal 

• Há soluções diferentes.  
• A política nacional admite, mas só 

custeia em financiamentos. 
• Na PMSBC: Não se praticou a solução 
• No Rodoanel: Houve a solução, mas há 

conflitos pelo questionamento do 
critério de cálculo e a recusa da solução 
por considerar insuficiente 
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Origem dos 
conflitos 

Conflito 
Demanda da 

população 
Solução da política e/ou dos projetos de 

SBC 

Aspectos 
culturais, bens 
imateriais e 
dinâmicas 
econômicas das 
famílias 

Discordância da remoção e 
questionamento do critério e 
da solução 
(Exclusivo/ para além dos 
conflitos anteriores) 

Revisão do 
Projeto e 
cancelamento da 
remoção 

• Em SBC: Revisa e altera somente 
quando é possível manter os objetivos e 
ações estratégicas para a urbanização 
integrada 

Quadro 5.1- Conflitos mapeados, soluções e questões para o aprimoramento das Políticas Públicas 

Fonte: Elaboração própria 

 

A análise do Quadro 5.1 evidencia que os caminhos de enfrentamento dos conflitos 

mapeados abrangem questões muito distintas, que vão desde diretrizes de políticas, programas 

e projetos de urbanização até aspectos relacionados aos marcos legais e sua aplicação nas 

políticas públicas, em especial naquelas dirigidas à habitação. 

São matérias a serem analisadas e debatidas para o aprimoramento das políticas públicas 

que tratam das remoções e seus conflitos, mas também há questões colocadas que vão além 

deste tema. Elas são objeto do próximo capítulo. 
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Apresenta-se, neste capítulo, uma análise dos principais conflitos associados a 

deslocamentos involuntários mapeados na presente pesquisa. Parte-se do pressuposto de que 

nas regiões metropolitanas ou nos municípios com alta densidade demográfica as remoções 

são necessárias para viabilizar a urbanização e a integração dos assentamentos à cidade, e que 

há conflitos inerentes à implementação deste processo. Também são debatidas alternativas 

para a abordagem dos conflitos mapeados e apontam-se questões a serem aprofundadas, as 

quais devem permanecer na agenda de pesquisa com vistas ao aprimoramento das políticas 

públicas de garantia do Direito à Moradia. 

É importante ressaltar que esta investigação foi feita a partir de projetos de 

urbanização de assentamentos precários balizados pela promoção do Direito à Moradia e que, 

portanto, observaram as seguintes diretrizes com relação ao deslocamento involuntário de 

famílias: (i) evitar remoções injustificadas; (ii) discutir com transparência os critérios de 

remoção adotados; e (iii) equacionar, em termos físicos e financeiros, a solução de reposição 

para todas as unidades impactadas por deslocamento involuntário, de forma compatível com 

os usos cadastrados, ainda que nesta alternativa proposta haja conflitos. Este registro é 

relevante porque uma parte do debate existente sobre violações de direitos associados a 

remoções refere-se ao descumprimento destes requisitos. 

Para fins de análise, os conflitos mapeados estão agrupados pelos elementos que nesta 

pesquisa foram considerados como sua origem/causa verificado (a) no processo de 

intervenção, quais sejam: 
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 Conflitos que integram ou são motivados pelas várias formas de déficit quantitativo 

existentes nos assentamentos precários; 

 Conflitos resultantes da dinâmica socioespacial dos assentamentos precários e do 

tempo transcorrido entre projeto e obra; 

 Conflitos relacionados à dinâmica do mercado informal do solo nos assentamentos; e 

 Conflitos que envolvem a avaliação econômica do bem versus o direito à moradia e a 

forma de solução pleiteada (indenização da benfeitoria pelo seu valor no mercado 

informal). 

Na análise apresentada a seguir foram considerados quatro aspectos dos conflitos: o 

contexto mais amplo no qual eles se inserem em termos de política habitacional; sua 

conformação nos processos analisados; as formas de abordagem; e as questões a aprofundar 

com vistas ao aprimoramento das políticas públicas. 

 

6.1 Conflitos relacionados com o déficit quantitativo nos assentamentos precários 

Para abordar este problema, é importante lembrar os conceitos trabalhados pela 

Fundação João Pinheiro – FJP, cujos estudos desde 1995 são referência para o 

dimensionamento dos problemas habitacionais na Política Nacional de Habitação. De acordo 

com a FJP, o conceito de necessidades habitacionais compõe-se pelo tripé: déficit 

quantitativo, inadequação habitacional e demanda futura. 

No presente estudo, o conceito de déficit habitacional quantitativo  

corresponde à quantidade de moradias novas que necessitam ser produzidas 

para atender as demandas acumuladas. Pode ser entendido como déficit por 

reposição do estoque, quando engloba as moradias sem condições de 

habitabilidade, devido à precariedade das construções ou em virtude de 

desgaste da estrutura física; e como déficit por incremento de estoque, no 

caso de famílias que convivem em uma mesma habitação junto a outra 

família e aquelas que vivem em cômodos, ou da moradia em imóveis 

destinados a fins não residenciais (CARDOSO; ARAÚJO, 2010, p.66). 

 

a) O problema déficit quantitativo nos assentamentos precários 

Nos termos do estudo da FJP, a favela pode ser “tanto um problema de déficit (no 

caso, por exemplo, de remoções necessárias para promover desadensamento ou eliminação de 

risco) quanto um problema de inadequação (no caso das situações de falta de acesso à 

infraestrutura de saneamento, sistema viário, etc.)” (CARDOSO; ARAÚJO, 2010, p.66). 

Na prática, na abordagem dos Projetos de Urbanização de Assentamentos Precários, 

tem-se trabalhado com duas das dimensões das necessidades já apontadas: o déficit 
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quantitativo relativo à reposição de unidades removidas e a inadequação referente à 

infraestrutura e à condição fundiária do assentamento. 

Entretanto, nos assentamentos precários, assim como em toda a cidade, também 

ocorrem outros elementos que compõem esse déficit quantitativo, seja déficit por reposição 

(subestimado, pela dificuldade de apropriar a precariedade com os instrumentos atuais de 

dimensionamento do déficit), seja por incremento de estoque. 

No caso dos assentamentos estudados, observou-se tanto a existência de coabitação, 

como de déficit por incremento de estoque. No PAC Alvarenga, por exemplo, no cadastro 

original estavam registrados 2.514 imóveis, habitados por 2.670 famílias, o que significa que 

mais de 6% das moradias estavam ocupadas por mais de uma família. Os dados não 

permitiam, entretanto, analisar a coabitação e o adensamento excessivos, resultantes do 

cruzamento entre o número de cômodos e o de pessoas em cada unidade. 

Com relação ao adensamento excessivo, é possível supor que esta realidade abrangia 

um percentual pequeno de imóveis. Nos três projetos estudados tinha-se um número médio de 

pessoas por domicílio (de 3,6 a 3,7 pessoas por domicílio) compatível com o número de 

cômodos das unidades predominantes naquelas áreas, assim como com as unidades de 

reposição viabilizadas (com média de dois quartos). Esta realidade enquadra-se na observação 

de Pasternak (2006, p.193): 

os indicadores de congestionamento mostram-se cada vez melhores, com o 

número de pessoas por cômodo diminuindo quase três vezes desde 1973 até 

2000, o porcentual de domicílios congestionados, com mais de duas pessoas 

por dormitório, diminuindo de 35% em 1991 para 19% no ano de 2000. 

 

b) Como se conformou o conflito nos casos analisados 

Os conflitos analisados referem-se ao deslocamento involuntário de pessoas ou 

famílias que pleiteiam uma solução de moradia autônoma, mas não cumprem os critérios do 

projeto para recebê-las. Isto porque ou elas ocuparam imóveis a serem removidos que foram 

construídos após o cadastro inicial, ou eram coabitantes não titulares de imóveis cadastrados, 

para os quais há um só atendimento previsto. 

Verificou-se que grande parcela dos pleitos de unidades adicionais resultava de 

problemas que configuram o déficit por incremento de estoque, especialmente a coabitação 

familiar e os problemas associados à inadequação de moradias, com ênfase no adensamento 

excessivo. 

Nos casos estudados, este problema associa-se tanto à condição do déficit existente à 

época da elaboração do projeto, quanto à dinâmica de crescimento da população no tempo 
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transcorrido entre a elaboração do projeto/cadastro e a execução das obras e remoções (que 

variaram entre três e cinco anos). Desse modo, em uma parte dos casos o imóvel cadastrado 

foi “desdobrado” (configurando-se nova unidade) e, em outra, manteve-se a situação de 

coabitação. Em situações como estas, a solução pleiteada acabou sendo uma nova alternativa 

habitacional não prevista no projeto original. 

Nos casos em que o pleito de nova unidade não se enquadrou nos critérios para 

atendimento por meio da reserva técnica (já tratados no Capítulo 4), promoveu-se uma 

remoção não consensual, embora em diversas circunstâncias isto significasse a manutenção da 

condição anterior para a família ou pessoa pleiteante, ou seja, a manutenção da coabitação, 

considerada não excessiva segundo os parâmetros de projeto. 

 

c) Formas de abordar o conflito 

Vale aqui aprofundar o debate a respeito de algumas estratégias de planejamento de 

projeto adotadas em São Bernardo do Campo que podem ser incorporadas como diretrizes e 

práticas de políticas e programas: 

 A previsão em projeto de reserva técnica de unidades a produzir. Trata-se de um 

modo de lidar com problemas previsíveis. A referência adotada (concretizada na 

maioria dos projetos) era planejar um número de novas unidades 10% maior do que o 

total daquelas previstas para serem removidas. Neste conceito, já havia uma 

predefinição do uso de reserva técnica, ou seja, a utilização deste recurso para: 

resolver eventuais erros de cadastro; solucionar a coabitação excessiva e involuntária 

identificada no cadastro original; e evitar eventuais impactos não previstos de obras, 

cuja solução demandasse uma nova unidade. Em todos os casos analisados, a solução 

dos problemas já previstos demandou o uso de um número menor de unidades do que 

a reserva técnica viabilizada, o que permitiu a utilização das unidades remanescentes 

para resolver outros problemas e conflitos; 

 A previsão já na fase de projeto da abordagem da coabitação excessiva e 

involuntária em unidades a remover. Este é um componente facilmente mapeável 

eque, no caso de famílias removidas, o problema poderia ser agravado pela tipologia 

de Unidade de Habitação de Interesse Social – HIS, especialmente em função do 

número de cômodos. Conforme já mencionado, no caso de São Bernardo do Campo, a 

adoção desta solução reduziu parte dos conflitos mapeados inicialmente. 

Os estudos de caso demonstraram que as estratégias de planejamento foram 

importantes para reduzir conflitos, mas não para eliminá-los, especialmente porque a reserva 



Capítulo 6- O que aprender com os conflitos 

 164 
 

técnica não é suficiente para atender a todos os pleitos. Ou seja: mesmo com reserva técnica, 

haverá um limite de soluções de atendimento projetado e será necessário definir critérios de 

elegibilidade a esta reserva. Em São Bernardo, isto foi feito em dois momentos: na fase de 

projetos, com a definição dos critérios iniciais de uso da reserva técnica (já mencionados) e na 

fase de execução das remoções, com a determinação dos critérios de uso das unidades 

remanescentes, estabelecidos a partir do estudo dos pleitos, caso a caso, e da hierarquização 

de problemas que deveriam ser atendidos no limite das unidades existentes. 

Há outras estratégias que dialogam com este tipo de problema, e que são praticadas 

por alguns órgãos, mas que não foram usadas nos casos estudados. A mais conhecida e 

praticada em projetos de urbanização é aquela que considera, para efeito de cadastro, a família 

e não o imóvel. Assim, o direito gerado pelo cadastro não estará associado ao 

imóvel/domicílio cadastrado, mas às famílias registradas dentro deste domicílio, 

independentemente do seu número, composição e características da coabitação. Esta é uma 

estratégia que dificulta o controle do cadastro e, novamente pela dinâmica dos assentamentos 

e o tempo, com certeza também se confrontará com novas demandas no futuro. 

 

d) O que pode contribuir para o aprimoramento das políticas públicas 

Tomando-se como referência os Estudos de Caso aqui abordados, apontam-se como 

recomendações e reflexões necessárias: 

 Estabelecer parâmetros de projetos que não se refiram apenas às condições urbanas 

da área, mas também às outras formas de déficit que são passíveis de mensuração e 

não se relacionam à urbanização. Isto implica discutir instrumentos técnicos 

adequados para mapear e incluir as demais formas de déficit daquele território no 

projeto. Nas condições atuais, são passíveis de mapeamento relativamente simples 

na fase de projetos o déficit por reposição de estoque associado à precariedade e 

odéficit por incremento de estoque associado à coabitação e adensamento 

excessivo. Mas ainda é necessário aprofundar o debate sobre o parâmetro de 

análise de coabitação incompatível com a unidade habitacional padrão 

predominante ou com as unidades-tipo de projetos. Em São Bernardo, por 

exemplo, em parte dos conflitos relativos à coabitação, não se tinha a condição de 

coabitação excessiva, se considerada uma unidade de dois dormitórios e o número 

de pessoas que compõem as famílias coabitantes. Mais problemático ainda são os 

pleitos de reconhecimento de coabitação vindo de pessoa só, mas com autonomia 

econômica. 
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 Estabelecer parâmetros de definição de reserva técnica em projetos de 

urbanização. Neste caso, existem três questões que merecem aprofundamento: 

como construir um percentual ou critérios de cálculo de referência para esta 

reserva; quais situações deveriam ser cobertas por ela; e com que temporalidade se 

trabalha, já que a demora entre projeto e obra converte em déficit o que antes era a 

demanda potencial. 

 

6.2 Conflitos resultantes da dinâmica socioespacial dos assentamentos precários e do 

tempo transcorrido entre projeto e obra 

O conflito aqui analisado diz respeito às alterações ocorridas nos assentamentos 

precários após a realização do cadastro das famílias que deu base aos projetos, seja com novas 

construções/ ocupações, seja com alterações de uso e/ou padrão construtivo. 

 

a) O problema da dinâmica socioespacial e o tempo de execução das intervenções  

Estudo realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole – CEM em relação à cidade de 

São Paulo, comparando os dados dos Censos de 2000 e 2010, aponta que embora o 

crescimento de domicílios e população nos assentamentos precários tenha sido considerado 

moderado, ele foi maior do que as taxas de crescimento do restante da cidade (CEM, 2016). 

Conforme já tratado por diversos autores (DENALDI, 2003; NISIDA, 2017; 

COELHO, 2017), a informalidade que sustenta o processo de ocupação que resulta na favela 

mantém-se como elemento constitutivo daquele território ao longo de tempo. Isto acontece 

mesmo após o início da ação do Estado, com vistas à urbanização e regularização. Nisida 

(2017, p.221) traduz este desafio das intervenções em assentamentos precários como o da 

“construção conjunta de uma nova ordem jurídica e urbanística em um território construído 

originalmente pela informalidade e, historicamente, excluído da cidade pelos instrumentos 

tradicionais de regulação do solo urbano”. 

Esta condição é agravada por duas outras questões: as dificuldades de fiscalização da 

ocupação nos assentamentos precários pelos órgãos públicas e os obstáculos de 

implementação dos processos de urbanização de favelas, que consomem períodos longos, 

tanto de elaboração de projetos, quanto de execução de obras, tema já tratado por diversos 

autores (PETRAROLLI, 2015; NAKAMURA, 2014; MORETTI; COMARU; SAMORA, 

2010). 
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Tudo isto resulta num acúmulo de alterações ao longo do tempo das condições 

previstas no projeto inicial e, portanto, nos contratos de financiamento e execução de obras. 

mas também reflete uma situação que acontece nos demais assentamentos da cidade. 

 

b) Como se conformou o conflito nos casos analisados 

O conflito tratado a seguir refere-se à necessidade de remoção de imóveis, cadastrados 

ou não, mas que fizeram alterações que impactam nos projetos. 

Em relação aos imóveis sem cadastro, como já foi dito, tem-se novas unidades 

construídas nos assentamentos no tempo transcorrido entre a elaboração do projeto/cadastro e 

a execução das obras e remoções. Este fenômeno abrange tanto novos trechos de ocupação 

(minoria), quanto a ampliação de imóveis já cadastrados com remoção prevista no projeto 

(trata-se aqui da antiga laje que se transforma em nova moradia autônoma). 

No que se refere àqueles cadastrados com alterações, existem duas situações: i) 

alteração de usos (era residencial e passou a ser comercial ou misto, etc.), o que torna a 

solução de reposição prevista incompatível com a realidade no momento da remoção; e ii) 

alteração de padrão construtivo do imóvel (em geral passando de precário para consolidável), 

o que modifica seu enquadramento inicial no projeto. 

O conflito materializa-se com três tipos de pleitos: 

 Uma nova unidade habitacional não prevista no projeto, quando o problema é 

remoção de unidade sem cadastro; 

 Uma unidade de reposição de uso distinto da que foi cadastrada originalmente, 

quando o problema é a alteração do uso original de unidade a ser removida; ou 

 Uma revisão do critério de remoção, quando o problema é a alteração do padrão 

construtivo que faz o titular da unidade entender que a remoção já não se aplica. 

Em todas as situações têm-se projetos elaborados conforme os cadastros em termos de 

condições encontradas, quantidades de solução e de seus usos, confrontados com as alterações 

ocorridas no assentamento durante seu processo de implementação. 

 

c) Formas de abordar o conflito 

O tempo transcorrido entre a elaboração do projeto, o início da obra e a efetivação da 

remoção é o elemento-chave a ser considerado na construção dos parâmetros para abordagem 

deste problema. No caso da experiência analisada de São Bernardo, além da realização de 

alterações pontuais de projeto, quando era possível, como já mencionado, dois elementos 

foram importantes na gestão destes conflitos: 
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 A previsão de atualização cadastral quando do início das obras (e a definição de 

recursos para isso no Plano de Trabalho Social – PTS). Esta ação enfrenta parte do 

problema da dinâmica de expansão da ocupação, de seu adensamento e das demais 

alterações ocorridas, já que estabelece marcos que dialogam com o tempo transcorrido 

entre projeto e obras. Com isso, é possível obter-se uma base de dados mais próxima 

da realidade a ser enfrentada ao longo da obra, que permite analisar e tomar decisões 

quanto ao tratamento dos elementos que se mostram diferentes do projeto original. 

 A previsão da reserva técnica para lidar com imprevistos. A reserva técnica, já 

tratada, foi o instrumento básico para lidar com as situações nas quais manter a 

remoção ofertando apenas a solução transitória resultaria em solução conflitante com 

os parâmetros da política habitacional norteada pela promoção do direito à moradia. 

No caso da alteração de uso de unidades cadastradas, havia também a possibilidade da 

permuta e a destinação pontual das unidades dispersas, que tinham mais flexibilidade de usos, 

mas estas duas foram soluções bem mais restritas em termos numéricos. 

Em todos os casos em que não se conseguiu solução para os conflitos, seja porque não 

cabia revisão de projeto, seja porque a situação encontrada não preenchia os critérios de 

priorização de unidades provenientes da reserva técnica, a opção era a remoção não 

consensual. Em relação às unidades sem cadastro, neste remoção era assegurada solução 

transitória de moradia por três meses, por meio do auxílio aluguel. 

Dois elementos da experiência de São Bernardo, quanto à organização institucional, 

valem a pena ser mencionados, não por resolverem os problemas decorrentes da dinâmica dos 

assentamentos precários em termos de uso e ocupação do solo, mas pelo seu potencial de 

minimizá-los no processo de implementação de uma intervenção: i) a definição de uma equipe 

de referência para cada projeto, composta por técnicos das diversas áreas (obras e projetos 

fundiário e social), que facilitava o “olhar conjunto” sobre os resultados da atualização 

cadastral, seu impacto em projeto e obra e o mapeamento das revisões de projeto que eram 

pertinentes; e ii) a existência de um setor na Secretaria de Habitação voltado especificamente 

ao controle de adensamento e de novas ocupações em assentamentos precários. Este setor 

específico – pouco usual em órgãos de habitação – dava à Secretaria mais agilidade para 

desfazimento de novas ocupações antes que elas se instalassem de fato. Tal arranjo foi 

importante para evitar maiores conflitos em relação a este tema. 
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d) O que pode contribuir para o aprimoramento das políticas públicas 

Tomando-se como referência os casos estudados, a atualização cadastral quando do 

início da obra e a previsão de reserva técnica, medidas já comentadas, constituem práticas 

importantes para melhor gestão do projeto. Mas, além destes apontamentos, a análise traz 

temas em relação aos quais novos estudos e reflexões são necessários: 

 Os parâmetros de tempo de atualização/ desatualização de cadastro de projeto. 

Considerando a dinâmica dos assentamentos e a dificuldade de controle da 

ocupação do solo nestas áreas, qual o prazo a considerar sobre um cadastro ser ou 

não adequado como referência para a implementação de um projeto e de 

reconhecimento de direitos? 

 O parâmetro de tempo de ocupação a partir do qual se pode entender que a 

remoção de uma família, que não integre cadastro de projeto, pode ser realizada 

sem que seja assegurada a provisão de solução definitiva e adequada, e sem que 

isto corresponda a uma remoção forçada nos termos definidos pela já citada 

formulação da ONU sobre o tema. Neste debate, há muitos atores a que devem ser 

envolvidos com o Ministério Público e o Judiciário. As referências legais sobre 

prazo de ocupação atualmente existente são específicas de instrumentos em que há 

o reconhecimento da posse. É o caso da Usucapião Especial de Imóvel Urbano, 

prevista na Constituição Federal e regulamentada pelo Estatuto da Cidade, que 

estabelece o prazo de cinco anos de ocupação mansa e pacífica como requisito 

para a sua aplicação e da MP no 2.220, que dispõe sobre a Concessão de Uso 

Especial para Fins de Moradia – Cuem. Esta MP também estabelece como marco 

temporal para aplicação o prazo de cinco anos de ocupação mansa e pacífica, 

porém limitada até a data de ocupação de 22 de dezembro de 2016. As ações 

movidas pelo Ministério Público em relação ao tema são muito diversas no 

tratamento desta questão, inclusive com parâmetros distintos quando se referem a 

áreas de proteção ambiental21 e às demais porções do território. Em razão disso, as 

decisões judiciais também são diferentes, registrando-se, de forma geral, casos em 

que há o reconhecimento de direito ao atendimento habitacional para ocupações 

                                                 
21 No caso das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) no Estado de São Paulo, o marco 

temporal da ocupação que pode ser reconhecida como regularizável é estabelecido pelas legislações específicas 

de cada bacia. No caso da Billings – APRM-B, a data estabelecida de preexistência do assentamento é de 2006.  
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que já venceram o prazo de ano e dia22 como parâmetro de reconhecimento de 

direitos possessórios, assim como, situações em que foi determinado o 

desfazimento ou a reintegração de posse de ocupações, mesmo tendo-se mais de 

cinco anos de ocupação; e 

 Novas estratégias de controle de uso e ocupação do solo nos assentamentos 

precários, inclusive para evitar a expansão da precariedade, especialmente em 

áreas sob intervenção pública. 

 

6.3 Conflitos relacionados à dinâmica do Mercado Informal do Solo – MIS e as diversas 

formas de titularidade na favela 

Conforme já registrado no Capítulo 2, Abramo (2009, p.69) considera que a “nova 

porta de entrada dos pobres nas grandes cidades brasileiras” é o mercado informal de solo, 

sobre o qual ele afirma que os “estudos são definitivos em relação à constatação de uma 

atividade regular ao longo do tempo”. 

O autor aponta que este mercado informal de solo opera-se por meio de dois 

submercados, o de loteamentos e o dos assentamentos consolidados. Em relação a este último, 

tratado nesta dissertação, ele identifica outros três grandes submercados: 

a compra e venda de imóveis residenciais e, em alguns casos, a 

comercialização de terrenos. [...]; o mercado de locação residencial informal, 

onde as transações se constituem em relações contratuais informais de 

aluguéis; (e) [...] o mercado comercial” (ABRAMO, 2009, p.6). 

Esta realidade, entretanto, não tem sido objeto de abordagem efetiva das políticas de 

habitação, as quais estão construídas com a lógica da garantia do Direito à Moradia para quem 

não a tem e de regularização da posse da terra vinculada ao uso desta terra para prover a 

própria moradia, tendo por decorrência o princípio de reconhecer uma única vez o direito 

possessório para cada família nas políticas habitacionais, conforme, aliás, está explícito nas 

leis que tratam do tema23. 

 

                                                 
22 Utiliza-se em analogia o prazo de ano e dia previsto na lei para a caracterização de posse nova com vistas à 

definição do rito da Ação de Reintegração de Posse, conforme previsão do artigo 558 do Código de Processo 

Civil – Lei Federal no 13.115/2015. 

23. No Estatuto da Cidade - Lei no10.257, de 10/07/2001, no seu inciso 2o do seu Art. 9o, que trata da usucapião 

especial de imóvel urbano, está definido que “o direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 

possuidor mais de uma vez”. A mesma definição está contida na MP 2.220, 04/09/2001, no inciso 2o do Artigo 

1o , que trata da Concessão de Uso Especial para Moradia. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.220-2001?OpenDocument
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a) O problema do Mercado Informal do Solo – MIS nos assentamentos precários 

A realidade do MIS é encontrada nos assentamentos objeto de urbanização, cujos 

cadastros apontam já no início do projeto a existência de uma gama de situações distintas em 

termos de ocupação, titularidade dos imóveis e direitos sobre as edificações, com moradias 

ocupadas pelos titulares das benfeitorias, mas também locadas, cedidas, vazias/ à venda.  

Em São Bernardo do Campo esta realidade foi constatada em todos os assentamentos 

precários e/ou irregulares em que houve intervenção. É predominante a situação encontrada 

por Abramo (2009) em suas pesquisas onde “a oferta do bem habitacional no mercado 

informal é uma edificação que foi construída por um processo individualizado e sob comando 

de uma família que normalmente habita ou habitou essa edificação” (ABRAMO, 2009, p.61). 

Usando-se como exemplo os dados do cadastro original dos quatro núcleos do PAC 

Alvarenga, observa-se que os imóveis que eram declaradamente ocupados pelos titulares da 

benfeitoria variavam de 83% (Alvarenga Peixoto, menor percentual) a 94% (Jardim Ipê, 

maior percentual) do total daqueles cadastrados. Os demais são declarados como cedidos 

(variação de 9% a 4,6%) ou alugados (variação de 8% a 1,7%) (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2005). Ou seja, é mais do que conhecido que parte dos imóveis construídos nos 

assentamentos precários não está ocupada pelo titular da benfeitoria, e gera uma solução de 

moradia – ainda que precária – para outras famílias, que em geral pagam por isso. 

Algumas destas situações ficam sem cobertura – e na prática tem-se um vácuo de 

abordagem em projetos norteados pela garantia do direito à moradia – quando ocorre a 

remoção de imóveis que não estão ocupados pelo titular da benfeitoria, já que a solução mais 

comumente praticada é a reposição da unidade removida por meio de uma nova, na qual o seu 

titular deverá residir. 

A Portaria 317, do Ministério das Cidades (BRASIL, 2013a), que trata de 

reassentamentos, registra no item 2.1 do seu Anexo, a existência das duas diferentes situações 

de relação de posse e domínio de imóvel (titular de benfeitoria sobre imóvel atingido de 

propriedade de terceiros, que não esteja na posse direta e inquilino de baixa renda), mas não 

especifica as soluções de atendimento que entende aplicáveis a cada situação, ficando aberta a 

decisão ao ente local. 

Por outro lado, os entes governamentais mais e mais utilizam e fomentam este 

mercado informal do solo nas suas próprias políticas. No que diz respeito à política 

habitacional, são destaques os instrumentos como os programas de auxílio aluguel e as 

soluções de reposição viabilizadas por meio da indenização e da chamada “Compra assistida” 
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24. Todos estes instrumentos sustentam-se fundamentalmente neste MIS para viabilizar o 

acesso às soluções implementadas, já que no mercado formal em geral não se tem oferta de 

unidades compatíveis com os valores concedidos, os quais têm como ponto de partida o 

imóvel irregular gerador do direito à reposição. 

 

a) Como se conformou o conflito nos casos analisados 

A remoção do imóvel não ocupado pelo titular resultou em conflitos de duas 

dimensões: de um lado, tem-se o pleito de uma nova unidade habitacional a título de 

reposição da unidade cadastrada a ser removida para o titular da benfeitoria, mas que não é 

família residente, situação não prevista nas políticas de HIS; e, de outro (apresentado 

pontualmente, somente em alguns casos), o pleito de uma nova unidade habitacional para 

família que não tem moradia própria e é residente em unidade a ser removida por meio de 

contrato de aluguel, e que, portanto, não é titular da benfeitoria. 

Na prática, o acolhimento dos dois pleitos resultaria na geração de duas soluções para 

cada unidade cadastrada como cedida ou alugada, o que não foi previsto nos projetos 

analisados e, assim, mantém-se o conflito do não atendimento da demanda de uma das partes. 

 

b) Formas de abordar o conflito 

No Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Consolidados do 

município, o ponto de partida de abordagem deste conflito foi o reconhecimento do 

investimento popular que gerou estas soluções ofertadas no mercado informal, porém 

colocando limites. Assim, foi definida a seguinte abordagem para titulares de mais de uma 

unidade: regulariza-se a primeira como a unidade de moradia do titular, com todos os direitos 

da política de subsídio habitacional; regulariza-se a segunda unidade sem subsídio, com o 

pagamento do preço público da terra pelo titular da benfeitoria; e, a partir da terceira unidade, 

não se regulariza e faz-se a mediação de conflito para a solução. 

Esta solução do Programa de Regularização Fundiária, porém, não pode ser usada nos 

casos de remoção, já que um mesmo titular/ família não pode receber/ ter titulada mais de 

uma unidade nova em seu nome. Entretanto, entendeu-se que, mesmo nestes casos, é 

necessário o reconhecimento do investimento gerador da benfeitoria removida. Desse modo, 

                                                 
24 Compra Assistida é a solução em que a indenização em dinheiro é convertida em pagamento de uma unidade 

de moradia escolhida pela família que tem direito à solução de reposição. Abrange unidade regularizada ou 

passível de regularização. É utilizada por diversos órgãos, como a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

(Decreto no 34522 de 3 de outubro de 2011) e o Governo de Manaus (Prosamim), entre outros. 
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as estratégias adotadas para os casos de conflitos associados à remoção de unidades locadas/ 

cedidas foram as seguintes: 

 Considerar a unidade nova como reposição da benfeitoria removida, atribuindo-a, 

portanto, ao locador e não ao locatário. Porém, as regras da atribuição da unidade, na 

prática, impedem a manutenção da sua condição original, já que o mesmo titular não 

pode receber mais de uma unidade nova e está estabelecida no contrato a regra geral 

que a unidade precisa ser ocupada pela família titulada; 

 Aceitar alteração cadastral com transferência de titularidade, o que na prática 

significa aceitar que a benfeitoria seja transferida (por venda ou por outro 

instrumento) a terceiros, os quais serão atendidos com a nova unidade de reposição; e 

 Conceder auxílio aluguel transitório por três meses ao locatário, para que ele possa se 

reorganizar com um novo contrato de locação, mantendo-se, assim, na mesma 

condição que tinha anteriormente ao projeto. 

Verificou-se que a formalização de pleitos em torno deste conflito foi pouco 

significativo e percentualmente menor do que a realidade de imóveis locados nas áreas. 

Cabem aqui duas observações: de um lado, a maioria dos locatários reconhece os termos do 

seu contrato com os mesmos princípios que se aplicam aos contratos formais e, portanto, 

admite o direito da unidade ao locador25; e, de outro lado, os locadores – sabendo dos limites 

legais de reconhecimento do direito a mais de uma benfeitoria – buscaram meios de resolver a 

questão na regra vigente, sem formalizar pleito questionando o projeto. 

Em diversos projetos financiados por agências internacionais, existe o atendimento de 

locador e locatário. No caso do já citado Prosamim, ao locatário é atribuída uma nova unidade 

em conjuntos habitacionais da política pública local (fora da área de intervenção) e, ao 

locador, a indenização da benfeitoria. 

Vale registrar que, neste contexto, o componente do déficit quantitativo associado a 

unidades locadas, que é o ônus excessivo com aluguel, não foi objeto de abordagem 

específica nos projetos de São Bernardo. 

 

 

 

                                                 
25Conforme Magalhães (2013), este fenômeno é tratado por Boaventura Souza Santos no trabalho resultante de 

pesquisas em que mapeou estruturas jurídicas internas vigentes em favelas do Rio de Janeiro. Neste trabalho, ele 

desenvolve o conceito do Direito de Pasárgada como “um direito paralelo não oficial, cobrindo uma interação 

jurídica muito intensa à margem do sistema jurídico estatal” (MAGALHÃES, 2013, p. 26). Conforme o autor, 

Boaventura constata que “o princípio da propriedade privada é acatado no Direito de Pasárgada, do mesmo modo 

que o é no Direito Brasileiro” (MAGALHÃES, 2013, p. 26). 



Capítulo 6- O que aprender com os conflitos 

 173 
 

c) O que pode contribuir para o aprimoramento das políticas públicas 

Em relação a esse tema, estão colocadas diversas questões para o debate, todas elas 

tendo como preocupação a necessidade de que o chamado Mercado Informal do Solo seja 

objeto de abordagem efetiva das políticas de habitação: 

 É necessário aprofundar o debate sobre como tratar o fato de que a política busca 

assegurar o direito à moradia de quem não tem uma adequada (neste caso, o 

locatário), mas sem o investimento prévio de quem construiu uma habitação para 

locação aquela solução nem existiria. 

 O que significaria como solução de política pública, do ponto de vista da leitura de 

direitos, atender ao locatário (que não tem moradia) e não repor o investimento 

feito na benfeitoria em que ele mora? Esta solução é adotada em muitos lugares e 

resulta em grandes conflitos, tendo o agravante da possibilidade de outro tipo de 

judicialização. 

 Em caso de remoções (ou até de regularização), o que significaria repor unidades 

usadas para locação sem estabelecer um limite por titular? Em debate sobre 

parâmetros de reassentamento no já citado processo de contratação de recursos 

junto ao Banco Mundial, um dos impasses com aquela Agência foi o fato de o 

município limitar a compensação a apenas uma solução de reposição por titular, 

alternativa considerada incompatível com as políticas do Banco, por gerar perdas. 

 E o que significaria, no âmbito das intervenções de urbanização, adotar como regra 

geral a solução de repor/ indenizar a benfeitoria e também atender ao locatário, 

resultando em viabilizar duas soluções habitacionais para cada imóvel locado, 

duplicando-se o investimento por unidade afetada? Esta solução foi adotada em 

alguns projetos e ainda não há consenso a respeito, tanto pelo seu potencial de 

indução a fraude (associar-se duas soluções a cada unidade declarada como locada), 

quanto pelo montante de investimento que demanda. 

 Pode ser o caso de associar a abordagem deste problema a outro componente do 

déficit quantitativo que é o ônus excessivo com aluguel? E em caso positivo, como 

estabelecer parâmetros de política habitacional que sejam equânimes com o restante 

desta demanda, que está pulverizada na cidade como um todo? 

Para além dos projetos de urbanização, a Política Habitacional precisa enfrentar a 

questão do mercado informal, seja, por um lado, para reconhecer o papel que ele vem 
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exercendo na provisão de alternativas de moradia (ainda que precárias), seja, por outro, para 

limitar os aspectos negativos da sua expansão. 

Esta necessidade é reforçada pelo registro de Abramo (2009, p.21) segundo o qual “a 

importância atual desse mercado e a perspectiva de seu crescimento em função da redução 

expressiva dos processos de ocupação de terras urbanas impõem a urgência de trazê-lo como 

uma das prioridades de objeto de estudo”. O mesmo pode ser dito com relação a sua 

abordagem no âmbito das políticas públicas, incluindo a avaliação dos impactos da Lei no 

13.465/2017, conhecida como a Nova Lei da Regularização Fundiária 26  que trouxe 

instrumentos novos a serem aplicados no âmbito da Regularização Fundiária Urbana. Vale 

citar como exemplos a Legitimação Fundiária e a criação de um novo direito real denominado 

“Direito de Laje”, que podem impactar diretamente neste mercado informal. Estas inovações 

normativas que, como já dito antes, não são tratadas nesta dissertação, estão na pauta das 

políticas habitacionais e dos projetos de urbanização de favelas. 

 

6.4 Conflito que envolve a avaliação da moradia como um bem com valor econômico e a 

indenização de benfeitoria como solução de reposição 

Como mencionado anteriormente, as favelas são heterogêneas espacial e socialmente. 

Estudos sobre as características atuais dos assentamentos precários reconhecem como um dos 

seus elementos a diversidade interna, seja de padrões construtivos de unidades, seja de 

padrões de implantação, condição muito associada também a esta diversidade social 

(DENALDI, 2003). 

Conforme Pasternak (2008b, p.103), 

atualmente, a favela não abriga apenas os miseráveis, mas muitas famílias 

que antes usufruíam outro tipo de domicílio, sobretudo a casa alugada. A 

pauperização, assim como o downgrading process de setores da baixa classe 

média trouxeram novos grupos sociais para a favela. A longo termo, isso 

pode mudar o perfil tradicional do residente favelado: o que parecia ser a 

simples expressão da segregação socioespacial torna-se uma realidade 

complexa e intrincada. 

A diversidade de renda e padrão de domicilio é observada quando se realizam os 

cadastros e diagnósticos, tornando mais “complexo e intrincado” o processo de intervenção. 

 

                                                 
26A Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017, dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e outros temas 

correlatos, e alterou de forma significativa (com a modificação de procedimentos e inclusão de novos 

instrumentos de titulação) a base normativa então vigente (até então a Lei noº 11.977/2009) sobre o tema. 
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a) O problema dos imóveis cujo valor de avaliação é superior aos valores de 

investimento em HIS e as soluções de indenização  

A realidade encontrada nos assentamentos estudados em São Bernardo converge com 

o que os estudiosos do tema constatam quanto à heterogeneidade das favelas. Usando-se o 

complexo Silvina Audi como exemplo, à época do projeto apenas 9,2% dos domicílios eram 

de madeira ou de material improvisado, sendo os demais de alvenaria, com cobertura de 

telhado ou laje e com número de cômodos variável: 75,3% deles possuíam de três a seis 

cômodos (seis é o número de cômodos das unidades de reposição nos padrões médios). O 

mesmo cadastro também aponta que 7,2% destes imóveis tinham oito cômodos ou mais. 

Esta realidade diversa corresponde a valores de troca distintos, conforme Denaldi 

(2003, p. 48): 

MAUTNER (1999) assinala que a incorporação das favelas à cidade ocorre 

concomitantemente à expansão do capitalismo nesses territórios e que a 

moradia, resultado da produção de ‘valores de uso’, transforma-se em ‘valor 

de troca’. Outros autores, como RAMIRES, FIORI, HARMS e MATHEY 

(1992), tratam do valor de mercado adquirido pelas moradias e identificam o 

processo como commodification. 

Apesar desta diversidade reconhecida, as políticas e programas em nível nacional 

tratam muito pouco deste componente em termos de parâmetros de intervenção. 

No âmbito dos projetos, é difícil abordar este tipo de diversidade. Desse modo, quando 

se trata de estabelecer diretrizes para remoção, os especialistas da área referem-se às situações 

a serem resolvidas (risco, acesso a saneamento e infraestrutura ou, mais recentemente, 

integração à cidade) e, de forma geral, não entram no mérito quanto a impactos particulares 

negativos daí resultantes. Da mesma forma, quando se trata da formulação de soluções de 

remoção/ reposição os projetos de urbanização, adotam as soluções gerais da política, sem 

considerar as diferentes situações encontradas. 

A Portaria 317 do Ministério das Cidades reflete esta abordagem do problema no 

âmbito das políticas habitacionais. Seu Artigo 4o estabelece que o Plano de Reassentamento e 

Medidas Compensatórias deve assegurar “soluções adequadas para o deslocamento e para as 

perdas ocasionadas pela intervenção, quando houver” (BRASIL, 2013a, Art.4o). No anexo que 

estabelece o detalhamento operacional da mesma Portaria há várias referências a isto, porém 

desta mesma forma geral. Ou seja, não há uma particularização do que se entende como 

perdas e, portanto, não está definido um parâmetro para o seu tratamento . 

A mesma Portaria aborda o tema das indenizações como uma solução aplicável, mas 

não estabelece em que condições ela deve ser aplicada, embora registre que deve ser 
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suficiente para assegurar uma moradia adequada. Define, ainda, que valores, formas de 

cálculo e de pagamento serão “estabelecidos pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

de acordo com as especificidades locais, as normas técnicas que disciplinam a matéria e os 

conceitos definidos na [...] Portaria” (BRASIL, 2013a, Anexo IV). Isto significa uma 

multiplicidade de abordagens, especialmente tendo em vista o entendimento muito variado 

das procuradorias e áreas jurídicas de estados e municípios quanto à pertinência da 

indenização e o que cabe indenizar. Cabe registrar que na Portaria está explicito que devem 

ser priorizadas soluções que enfrentem os déficits identificados, o que pressupõe a produção 

habitacional de HIS. 

 

b) Como se conformou o conflito nos casos analisados 

Tem-se aqui a recusa da remoção, essencialmente em decorrência da solução proposta 

ser considerada incompatível com a unidade removida. Configura-se o conflito decorrente da 

diferença entre o instrumento da garantia do direito à moradia e o valor de troca do bem a ser 

removido. 

Em São Bernardo, os projetos analisados propõem a garantia do direito à moradia por 

meio da reposição da unidade afetada por uma unidade habitacional no padrão da política 

pública de HIS, qual seja: uma unidade de dois dormitórios, com tamanhos que variam de 42 

a 50 m2 (e em pequeno número de três dormitórios com até 56,89m2), em sua maioria 

construída em condomínios de edifício verticalizados. 

Esta solução gera conflito com os titulares de benfeitorias que tiveram maior 

capacidade de investimento e possuem um bem com valores de avaliação no mercado 

informal do solo (MIS) superiores às unidades ofertadas em reposição. Estes titulares 

identificam uma perda de patrimônio em decorrência da intervenção e pleiteiam como solução 

a indenização do imóvel pelo seu valor no mercado informal, opção não prevista nos projetos 

de São Bernardo. 

Na maior parte dos casos, estes conflitos foram judicializados, por parte dos 

moradores, com ações que pleiteavam o cancelamento da remoção ou a concessão da 

indenização. Nenhuma destas ações foi acolhida pela Justiça até a conclusão do levantamento 

de dados da presente pesquisa. 

Independentemente das diferenças de metodologia de cálculo dos valores de bens do 

mercado informal, objetivamente há situações em que é evidente a desproporção entre 

unidade impactada e unidade ofertada, seja pelo padrão e tamanho das unidades, seja pelo seu 

valor. 
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c) Formas de abordar o conflito 

Nos casos analisados em que se verificou este tipo de conflito (Silvina Audi e 

Capelinha), parte do problema foi sanada com a revisão do projeto e o cancelamento da 

remoção de unidades de padrão superior. Conforme já tratado no Capítulo 5, esta medida só 

foi adotada quando se constatava a sua compatibilidade com a manutenção dos objetivos e 

estratégia do projeto. Uma pequena parte foi resolvida com o reconhecimento de mais de um 

atendimento quando se tinha distintos usos associados a um mesmo imóvel de maior porte. 

Apesar desta estratégia de negociação, alguns conflitos se mantiveram naquelas 

situações em que o cancelamento das remoções não se mostrava viável e a solução pleiteada – 

a indenização pelo valor do mercado informal – não era prevista pelo Município. 

Não havendo acordo, a implantação dos projetos passou a exigir remoção sem solução 

consensual e, consequentemente, havia necessidade de judicialização, desta vez promovida 

pelo poder público. Isto porque, a continuidade do projeto dependia de ordem judicial para 

que as famílias deixassem os imóveis em que a negociação não se viabilizou, de modo que os 

mesmos pudessem ser demolidos pelo Município. 

Em grandes projetos de infraestrutura, especialmente aqueles financiados por agências 

internacionais, tem-se estratégias diversificadas de abordagem deste problema, assim como 

das soluções aplicáveis. Como já abordado, em geral, parte-se do princípio de que a reposição 

de unidade impactada deve se dar sem que haja perda material, o que significa repor o imóvel 

pelo seu valor de troca avaliado no mercado informal. Nestes casos, em geral adota-se a 

solução de reposição por meio da indenização. 

Embora nos casos analisados não se tenha aplicado a solução de indenização, ela foi 

discutida pela Prefeitura de São Bernardo e vem sendo amplamente praticada por outros 

entes, de modo que cabe fazer aqui registros sobre esta forma de abordagem, inclusive para 

mapear os desafios a ela associadas. 

No período analisado na presente dissertação, o Rodoanel Mário Covas (SP-21) – 

Trecho Sul27  foi a intervenção pública que utilizou, em São Bernardo, o instrumento da 

indenização de benfeitorias como solução de reposição para imóveis construídos em 

assentamentos informais impactados por suas obras. A indenização, tida como uma entre 

outras soluções aplicáveis no projeto, era concedida a partir de laudo de avaliação das 

                                                 
27O Rodoanel Mário Covas (SP-21) também conhecido como Rodoanel Metropolitano de São Paulo, consiste em 

anel viário planejado para a região metropolitana de São Paulo pelo Governo do Estado de São Paulo, cuja 

implantação é realizada pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. 
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benfeitorias com base em estudo do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia 

de São Paulo – IBAPE.28  Neste processo, não se aplicava o critério de depreciação das 

benfeitorias em decorrência da irregularidade, mas também não se atribuía valor à posse da 

terra. Na regra estabelecida, não havia um valor mínimo para pagamento da indenização (o 

que pode acarretar que a indenização não fosse suficiente para repor a moradia impactada e 

gerasse uma nova ocupação irregular), e, do mesmo modo, não se tinha um teto, sendo pago o 

valor resultante do laudo de avaliação.  

Um percentual importante de famílias, cujas moradias foram removidas pelo 

Rodoanel, foi atendido por meio desta solução, mas a análise dos dados do projeto mostra que 

ela não eliminou conflitos. Segundo entrevista realizada com os gestores da ação de 

reassentamento, isto se deu especialmente pela diferença de entendimento acerca do valor da 

unidade, resultado da dinâmica de valores do mercado informal e das regras técnicas de 

avaliação adotadas, com ênfase na não atribuição de valor à posse29. 

Uma solução que pode ser considerada uma variável da indenização é a que se dá sob 

a forma denominada de compra assistida, comentada anteriormente. No já citado 

Prosamim/Manaus uma das alternativas de reposição ofertadas é o chamado Bônus Moradia 

(MAGALHÃES; VILLAROSA, 2012), que consiste na concessão dos recursos para aquisição 

de casa, a ser escolhida pelo titular da benfeitoria impactada, podendo ser adquirida no 

mercado informal. Após a escolha, a casa é avaliada pelo Prosamim, que verifica se é a opção 

de moradia melhor que a anterior e se não possui débitos com o Município. Neste caso a 

solução prevê um limite de valor: em 2014, o Bônus tinha o teto de R$ 50.000,00, definido a 

partir de pesquisa no mercado informal do município. 

Na Prefeitura de São Bernardo o tema das indenizações foi debatido a partir de 

processo de negociação desenvolvido com o Banco Mundial para financiamento do Projeto de 

Urbanização Integrada do Complexo Areião, já citado. No âmbito dessa negociação, foi 

elaborada na Sehab, em 2014/2015, uma proposta para regulamentação do uso da indenização 

como solução aplicável a remoções no município. O esforço era ter uma regra geral, que 

pudesse ser usada em todos os projetos a serem implementados pela Prefeitura, não só 

                                                 
28  Esta metodologia classifica as benfeitorias em padrões de imóveis residenciais (barracos, casas e 

apartamentos) e comerciais (escritório, galpão); tipos de padrões: rústico; simples, proletário, econômico, 

simples, médio, superior, fino, luxo; níveis dentro de cada um dos padrões: (i) mínimo, (ii) médio e (iii) máximo, 

que ficam a critério do avaliador; e também são avaliadas as benfeitorias externas (muros, anexos, escadas, etc.). 
29 Cabe registrar que o mesmo Governo do Estado de São Paulo, que executou o Rodoanel em um outro projeto 

(o Monotrilho), considerou no cálculo do valor da indenização o tempo de moradia, admitindo-o como uma 

forma de reconhecimento da posse. Por outro lado, estabeleceu um teto para a indenização, que era o valor de 

uma moradia popular pública (SANTORO; MACEDO, 2014). 
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naqueles de urbanização e nem apenas nos que fossem financiados por agências 

internacionais. 

Nesse trabalho foram propostos critérios de elegibilidade para a solução de 

indenização e também limites para a sua concessão. A indenização somente seria utilizada 

para pleiteantes que cumprissem pelo menos três dos quatro critérios definidos e apresentados 

a seguir, sendo o item I de atendimento obrigatório: 

I. O valor de avaliação do imóvel afetado deve ser superior a R$ 150.000,00, valor 

médio de investimento na unidade habitacional de reposição (considerando-se 

terreno e todas as obras e ações); 

II. O imóvel objeto da remoção deve ter área construída acima de 150 m²; 

III. O imóvel afetado não pode estar edificado sobre área não consolidável, seja em área 

de preservação permanente não regularizável, seja em situação de risco; 

IV. O imóvel afetado deve ter como titular família não elegível para habilitação nos 

programas de reposição de moradia do Governo Federal, especialmente por renda 

mensal superior ao exigido no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV (à 

época R$ 3.275,00), por meio do qual seriam viabilizadas a maior parte das soluções 

de reassentamento. 

Aplicando-se estes requisitos e considerando-se as informações do cadastro do Projeto 

(sem laudo de avaliação da benfeitoria e sem verificar famílias que não se enquadravam no 

PMCMV), à época foram estimadas 77 unidades elegíveis, entre residenciais, mistas e 

comércios, de um total de 1.020 unidades a remover (cerca de 7% do total). Na proposta 

formulada, para os titulares que pleiteassem a indenização e cujas unidades cumprissem os 

requisitos, seria aberto o processo para acesso à solução de reposição por meio do pagamento 

da indenização, o que implicava a realização da avaliação da benfeitoria. 

A proposta estabeleceu também limites monetários: independente do que fosse 

apontado na avaliação, o valor máximo admitido para indenização correspondia a duas vezes 

o custo médio de investimento em novas unidades da Política de HIS do Município. 

Considerando-se o valor médio de R$ 150.000,00, tinha-se o teto de R$ 300.000,00, o que já 

resultava em investimento superior aos limites de HIS/ Faixa 1 da Política Nacional de 

Habitação. 

Após longo período de debate, o Banco Mundial concordou com alguns pontos da 

proposta do município, como, por exemplo, não praticar a indenização como uma opção 

aberta (para ser escolhida por quem quisesse) e estabelecer critérios de elegibilidade. Mas não 

aprovou outros elementos essenciais, em especial: estabelecer um valor limite para o 
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pagamento da indenização e limitar do número de benfeitorias a ser indenizado por pessoa, no 

caso de titulares de mais de uma benfeitoria. Ao final, esta proposta não foi aceita pelo Banco 

que entendeu existir incompatibilidade dos critérios de reassentamento do município com as 

suas políticas, dadas as restrições às soluções de compensação. Cabe registrar que, apesar de 

todas as exigências que fazia o Banco Mundial quanto à compensação em dinheiro, a sua 

diretriz prioritária de negociação é de que despesas como indenizações sejam arcadas com 

recursos do ente local, ainda que a título de contrapartida, e não com os recursos do 

financiamento internacional. 

O contrato com o Banco Mundial foi cancelado por diversas razões (não apenas o 

impasse quanto ao reassentamento) e, considerando a grande dificuldade de financiamento da 

alternativa indenização, inclusive pelas restrições que fazem os entes financiadores, não foi 

editado o instrumento que normatizaria a indenização como uma solução aplicável aos 

projetos de São Bernardo do Campo. 

Uma visão bastante distinta e com formulações muito críticas acerca da utilização da 

indenização como solução de reposição é encontrada em alguns estudos que analisaram 

conflitos fundiários e problemas associados a processos de remoção e reassentamento em 

grandes projetos de infraestrutura. Um exemplo está na publicação resultante de pesquisa 

contratada pelo Ministério da Justiça com vistas à proposição de procedimento de resolução 

alternativa de conflitos fundiários urbanos e que consta da publicação denominada Manual de 

Procedimentos: Prevenção e Soluções Adequadas aos Conflitos Fundiários Urbanos (SAULE 

JUNIOR e DISARNO, 2013). Na pesquisa, 30  um ponto de conflito mapeado refere-se à 

adoção de políticas de indenização versus reassentamento em novas moradias. Nesta análise, 

está registrado que: 

Um aspecto gravíssimo identificado como uma regra nas políticas de 

reassentamento é a indenização ofertada como alternativa à unidade 

habitacional. Considerando que na maioria dos casos a indenização oferecida 

não reflete o valor real da moradia uma vez que por desqualificarem a posse 

como direito, desconsideram no cálculo da indenização o valor da terra e a 

localização do imóvel, se restringindo a pagar apenas pelas benfeitorias, o 

atendimento oferecido não é suficiente para que as famílias adquiram outro 

imóvel nas mesmas condições e na mesma região em que morava, o que 

configura uma despolítica habitacional (e) uma violação do direito à moradia 

das famílias atingidas (SAULE JUNIOR; DISARNO, 2013, p.14). 

Tem-se, assim, uma leitura completamente diferente daquela que norteou a análise da 

inadequação do livre uso da solução de indenização no debate entre a Prefeitura de São 

                                                 
30 A pesquisa foi coordenada pelo Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais – Pólis em 

parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU) e o Centro de Direitos Econômicos e Sociais 

(CDES). 
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Bernardo e o Banco Mundial. E traz preocupações que foram objeto de tratamento por 

exemplo na Portaria 131, que explicitou que a indenização não pode ser utilizada como 

solução se ela não for suficiente para reposição dos imóveis em situação igual ou melhor do 

que a anterior. 

No referido Manual, tem-se como entendimento subjacente da análise que a reposição 

das unidades removidas por novas moradias construidas é a solução mais correta, mas que 

diante de indefinições ou demora na conclusão destas unidades, a utilização da indenização 

acaba se constituindo em instrumento de pressão às famílias para aderir à remoção. Esta 

também é uma leitura diferente do que se verificou nos casos analisados em São Bernardo, em 

dois aspectos: a indenização foi um pleito de famílias impactadas por remoções, mesmo com 

as novas unidades de reposição em construção e ela era vista por eles como instrumento de 

eliminação ou redução das perdas que seriam decorrentes do atendimento em uma nova 

unidade. 

A preferência da indenização como solução é relatada em outros trabalhos. Macedo 

(2017) analisa processo de reassentamento de obra do governo do Estado de São Paulo em 

que, mesmo tendo sido ofertadas unidades habitacionais na mesma região em que estavam 

construídos os imóveis removidos, a maioria das famílias optou pela solução de indenização. 

Como visto, a solução de indenização não é consensual e nem isenta de novos 

conflitos nem entre poder público e população, nem entre especialistas da área. Por outro 

lado, a sua utilização pode contribuir para lidar com situações em que as soluções 

convencionais são problemáticas. 

 

d) O que pode contribuir para o aprimoramento das políticas públicas 

A abordagem deste conflito tem duas dimensões: uma, referente aos parâmetros a 

serem usados na definição de unidades a remover (já que aqui o foco são os conflitos 

associados às unidades habitacionais com maior área construída, maioria entre os pleiteantes 

de indenização) e, a outra, relativa à possibilidade de viabilizar soluções compatíveis com a 

diversidade de situações encontradas no interior dos assentamentos precários, neste caso, 

essencialmente com a reposição pecuniária equivalente à avaliação do bem afetado pelo 

mercado informal, por meio da indenização. 

Questões consideradas importantes de serem aprofundadas, com vistas à construção de 

soluções sustentáveis para as políticas, são trazidas a seguir, divididas nestas duas dimensões: 
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I. Reflexões relacionadas aos parâmetros a serem usados na definição de 

unidades a remover versus as soluções geradas pelo projeto 

Tem-se aqui o desafio de compatibilizar a especificidade de cada território, apontada 

pelos estudiosos da urbanização, com a necessidade dos projetos dialogarem com os 

problemas da implementação, como é caso dos conflitos associados às remoções. São 

questões que se colocam para reflexão a partir dos casos estudados: 

 É possível estabelecer, no âmbito das políticas, diretrizes que conduzam os projetistas 

desde a fase de diagnóstico a trabalhar para evitar o impacto em imóveis com grande 

área construída, cujas soluções de reposição geradas em projeto sejam inferiores à 

situação original ou de somente adotá-las em situações muito específicas? 

 Quais os limites e possibilidades a serem considerados na definição de parâmetros de 

projeto quanto à proposição de soluções de reposição, que sejam capazes de dialogar 

com a diversidade existente nos assentamentos precários em termos de unidades 

impactadas? Em outras palavras, em que medida é possível sair da prática 

predominante do “apartamento de dois quartos” como solução? 

 

II. Reflexões sobre a utilização da indenização como solução de reposição 

O instrumento da indenização como solução adotada e regulamentada na política 

habitacional impõe a reflexão sobre potencialidades e riscos, e também sobre os parâmetros 

de atendimento versus parâmetros de investimento em políticas de HIS. Entre as questões que 

este tema traz, destacam-se: 

 Como compatibilizar o fato de a política buscar assegurar o direito à moradia de 

interesse social e ter-se naquele bem a ser removido um investimento superior ao 

parâmetro de investimento de interesse social, permitindo uma associação também de 

rendimentos superiores ao parâmetro de elegibilidade para habitação de HIS? 

 Considerando o desejável parâmetro da adoção de soluções que “não gerem perdas”, 

em que medida é possível compatibilizar o respeito à diversidade de padrão 

construtivo dos imóveis encontrados no interior das favelas com os limites de 

investimento da política pública e a necessidade de ter-se parâmetros passíveis de 

serem assegurados para todos os beneficiários/ impactados por esta mesma política? 

 Qual parâmetro deve ser adotado para eleger a indenização como solução adequada? 

Como e quais limites estabelecer para se obter parâmetros prévios no planejamento 

financeiro das intervenções e para assegurar o tratamento equitativo para todos os 
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cidadãos? É razoável que a política pública assuma integralmente o risco do alto 

investimento individual feito numa situação de informalidade? 

 E como avaliar / limitar o impacto da adoção em larga escala deste tipo de solução na 

expansão do mercado informal do solo? 

No que se refere à solução da indenização, tratados esses parâmetros elencados, ainda 

haverá necessidade de aprofundar o debate sobre sua aplicação em termos do marco legal, já 

que há muitos entendimentos distintos, entre os quais se destacam: 

 De um lado tem-se questionamentos colocados de descumprimento de direitos quando 

se indeniza a benfeitoria, mas não a terra (critério técnico predominante), mas de 

outro, há áreas jurídicas de órgãos públicos que questionam o próprio uso da solução 

de indenização pelo poder público se não existir título de reconhecimento de posse; 

 O questionamento sobre os limites a estabelecer em termos econômicos quanto ao 

enquadramento do que é interesse social, delimitando situações que podem, portanto, 

se beneficiar do conjunto de regras para reconhecimento de direitos e as que não 

podem. 

Para além de registrar que nos termos atuais a adoção em larga escala da indenização 

minimiza, mas não elimina o conflito – conforme já visto – é necessário trazer outra dimensão 

da discussão que se refere à construção de políticas sustentáveis também do ponto de vista do 

seu financiamento, ponto central, por exemplo, do impasse da Prefeitura de São Bernardo 

com o Banco Mundial. 

Neste sentido, coloca-se como pertinente a discussão do conceito da Reserva do 

Possível, que se refere à razoabilidade que deve ser aplicada no tratamento de políticas 

públicas que envolvam a universalização da prestação de determinados serviços públicos ou 

do atendimento a direitos sociais, considerando os recursos públicos existentes. Ela é assim 

definida por Silva (2010, p. 205): “tanto quanto qualquer outro direito, um direito social 

também deve ser realizado na maior medida possível, diante das condições fáticas e jurídicas 

presentes. O conteúdo essencial, portanto, é aquilo realizável nessas condições”. Trata-se, no 

caso em debate, de discutir o que é razoável de se investir em uma solução de política pública, 

considerando o respeito às diferenças individuais e às necessidades coletivas frente à 

capacidade do Estado. Em outras palavras, criar regras possíveis de serem realizadas para 

todos os que se enquadram na mesma situação, e sem prejudicar o investimento necessário 

aos demais. 
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Estes quatro blocos de conflitos analisados neste capítulo apontam desafios diversos 

para as políticas públicas, bem como, pontos considerados importantes para a agenda de 

pesquisa.  

O último dos blocos de conflitos mapeados, porém, não será abordado nos mesmos 

termos dos demais. Ele diz respeito ao conflito que decorre exclusivamente da resistência a 

sair da moradia, da discordância da remoção e da solução ofertada, inclusive 

independentemente da condição do imóvel a ser removido, e sem que nenhuma outra solução 

seja pleiteada. Este conflito refere-se a valores muito subjetivos que a política pública não 

consegue abarcar em termos de solução. A professora Dulce Critelli resume a moradia do 

ponto de vista da filosofia nos seguintes termos: “Locais de habitação [...] são filosofias de 

vida [...]. Lugares de morar são baús de histórias, álbuns de retratos, anúncios de prováveis 

futuros. [...]. Moradias são lugares pessoais” (CRITELLI, 2007, p.1). 

Assim, entende-se aqui que, independente do interesse público, sob o ponto de vista 

privado existem motivos muito objetivos para a resistência a sair da moradia. Pela 

experiência, eles podem ser agrupados em dois grupos de questões. O primeiro refere-se aos 

elementos que se associam à resistência à remoção em si: a questão afetiva e funcional com o 

território, os bens materiais, mas também os bens imateriais construídos, como as relações de 

vizinhança e de apoio mútuo, entre outros; e, o segundo, relaciona-se às muitas questões que 

se associam à resistência à solução de reposição mais frequente, que é a moradia em edifícios: 

a resistência cultural em relação à moradia coletiva, o impacto dos novos gastos (despesas 

condominiais, etc.), entre outros.  

Conclui-se, assim, que o deslocamento involuntário do local de moradia, seja esta 

regular ou irregular, lida com aspectos da vida das pessoas e famílias que vão além da 

objetividade do interesse público que gerou a necessidade daquela remoção, que se reconhece 

o impacto multidimensional decorrente deste tipo de deslocamento. E, por outro lado, à 

medida que a densidade dos assentamentos aumenta e se eleva a qualidade da intervenção, 

crescem os motivos pelos quais se faz deslocamento involuntário e, por consequência, a sua 

quantidade.  

É nestes termos que aqui se entende que este é um conflito sem solução: no âmbito da 

política pública compreende-se que há remoções necessárias, e que o interesse público deve 

prevalecer, embora se reconheça que haverá impactos negativos; e, no âmbito privado, há 

famílias ou pessoas que resistirão a sair das suas moradias, por mais justificadas que sejam a 

remoção e a solução gerada. 
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Evidentemente, as formas de abordagem dos processos de urbanização podem 

minimizar ou agravar este conflito. A experiência de São Bernardo mostra que o processo 

participativo com a população, em especial o debate prévio do projeto e seus critérios pode 

reduzir conflitos deste tipo, embora não os elimine. Da mesma forma, o trabalho social de 

preparação e planejamento das remoções e reassentamentos também contribui para a sua 

redução e faz diferença no sentido de minimizar perdas como as de relações de vizinhança e 

de apoio mútuo. Mas isto se aplica também em relação aos demais conflitos. 

 

6.5 - A síntese dos aprendizados e debates necessários 

Magalhães e Villarosa (2012) apontam como um elemento que contribuiu para o 

sucesso de algumas experiências de urbanização de favelas financiadas pelo BID no Brasil a 

incorporação no processo de formulação dos projetos das “preexistências sociais, culturais e 

políticas que, ao interagirem, são capazes de estabelecer um núcleo de desejo coletivo em prol 

do enfrentamento dos problemas identificados, e que constituem o objetivo do programa ou 

do projeto” (MAGALHÃES; VILLAROSA, 2012, p.91). Este “desejo social ou coletivo” está 

conceituado como o “compartilhamento de expectativas entre sociedade, segmentos 

diretamente envolvidos e governos” (MAGALHÃES; VILLAROSA, 2012, p.91). 

Na experiência da pesquisadora, duas dimensões da intervenção de urbanização, 

articuladas, podem contribuir muito para a construção deste “desejo social ou coletivo”: o 

debate dos parâmetros da urbanização desejada versus os motivos de remoção e o processo de 

diálogo sobre as intervenções com as comunidades afetadas, elementos que permeiam a maior 

parte dos conflitos aqui tratados. 

A necessidade da atualização do debate sobre parâmetros de projeto de urbanização 

precisa ser destacada. Os conflitos analisados no presente estudo mostram que, em termos das 

políticas e dos projetos, no que se refere a deslocamentos involuntários, este debate deve 

abranger: o que e porque remover, mas também, como repor as unidades removidas. 

 No que se refere à questão “o que e porque remover”, considera-se importante 

aprofundar e renovar o debate sobre o tipo de urbanização que se deseja praticar, 

abrangendo temas como: precariedade habitacional, parâmetros de garantia de uma 

melhoria efetiva da área, incluindo as condições coletivas e individuais e a desejada 

integração urbana dos assentamentos à cidade. Consolidando-se este entendimento, 

impõe-se a discussão das estratégias de remoção e consolidação de unidades, por meio 

também do diálogo com as diferentes condições das edificações existentes, 

incorporando-se parâmetros sociais claros, inclusive para a redução de conflitos.  



Capítulo 6- O que aprender com os conflitos 

 186 
 

 A discussão de “como repor” abrange a necessária diversificação das soluções de 

reposição (como já abordado à luz dos conflitos), considerando-se, por um lado, a 

importância da formulação de soluções capazes de dialogar com as situações 

preexistentes (incluindo aí a solução de indenização), e, por outro, os limites físico-

urbanísticos das áreas e a limitação da capacidade de investimento dos entes públicos;  

 Tem-se ainda uma terceira questão, mas inserida na discussão do “como repor”, que se 

refere especificamente à solução de reposição predominante na política nacional atual, 

que é o atendimento por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Este tema não 

foi abordado nos tópicos anteriores porque ele não se converteu em conflito 

formalizado nos projetos de São Bernardo, já que nestes projetos PMCMV não era a 

única alternativas. Mas esta não é a realidade da maioria das obras do PAC, as quais 

dependem do Programa, que tem limitações importantes como solução única para os 

reassentamentos em assentamentos precários. São destaques entre estas limitações, 

que precisam ser enfrentadas: i) a dificuldade de viabilização por meio do programa de 

umaação necessária e adequada, que é a produção habitacional no interior dos 

assentamentos(vide chamamentos “vazios” do Silvina/ Audi). Isto se dá especialmente 

pela escala da produção (menor) e pelas dificuldades da execução das obras no interior 

dos assentamentos; ii) a incompatibilidade entre as exigências fundiárias e de 

titularidade para contratação com o FAR e as condições dos assentamentos; e iii) as 

limitações de enquadramento para atendimento no programa frente às condições das 

famílias a serem reassentadas, o que resulta em inabilitação para o atendimento de 

parte das famílias beneficiárias, por vezes famílias  já removidas por obras. Esta 

condição do PMCMV como solução única de reposição precisa ser alterada; 

 Para além da discussão do deslocamento involuntário e suas soluções de reposição, 

integra o debate dos novos parâmetros de intervenção, a decisão sobre os tipos de 

déficit a abordar no projeto e sobre as estratégias técnicas para lidar com a dinâmica 

das áreas.  Trata-se de trazer já na concepção do projeto formas de solução de 

problemas que são previsíveis desde o início, embora não sejam quantificáveis durante 

sua fase de execução, reduzindo os problemas no momento da remoção e da reposição. 

A outra dimensão da intervenção que é fundamental para a construção deste “desejo 

social ou coletivo” diz respeito à participação popular e ao processo de diálogo com as 

comunidades afetadas. Em relação a este tema, estão mapeados três componentes importantes 

para se investir em debates e aprimoramentos: 
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 O diálogo mais amplo com vistas à ampliação do entendimento sobre o que é a 

urbanização desejável, para além das remoções e de cada comunidade afetada, com 

especialistas da área, movimentos sociais, técnicos e gestores. Trata-se de atualizar a 

discussão com todos que lidam com o tema, e neste debate discutir quais os ônus que 

devem ser assumidos para garantir esta urbanização desejável, inclusive quanto a 

remoções e, ainda, como estes parâmetros devem ser incorporados às políticas e 

programas; e  

 A construção das definições com as comunidades impactadas em cada território, o que 

envolve tanto os interesses privados e as famílias atingidas por remoção, quanto o 

interesse coletivo e as obrigações do Estado em relação àquela comunidade. A 

experiência aponta a importância de um bom trabalho social na fase de projetos, 

associado ao diálogo multidisciplinar, o que permite perceber as diferentes 

perspectivas e fugir da armadilha do ótimo projeto de prancheta.  

 Em relação a este processo de diálogo com as comunidades, tem-se uma questão 

complementar, na qual assessorias e órgãos técnicos vêm investindo e com a qual a 

academia pode contribuir muito. Trata-se da formulação de metodologias que 

assegurem o diálogo efetivo com a população, considerando a enorme assimetria de 

informações entre técnicos e comunidades e a necessidade de construir entendimentos 

que sejam efetivos sobre o interesse individual e coletivo. 

Os conflitos analisados apontam, ainda, para um tema que transcende a urbanização de 

assentamentos precários e os deslocamentos involuntários por ela gerados, que é o mercado 

informal do solo. Conforme apresentado no conflito examinado, este tema e as soluções para 

os imóveis que não são ocupados por seus titulares ainda não receberam uma abordagem 

consolidada em termos de direitos e limites. Faz-se, pois, necessário o aprofundamento de 

pesquisas e debates com vistas a construir parâmetros sustentáveis para as políticas públicas. 

Todas estas questões mostram que é preciso aprender com os conflitos relacionados ao 

deslocamento involuntário de famílias em decorrência da remoção de imóveis por obras de 

urbanização. Não no sentido de não fazer remoções porque haverá conflitos, mas no sentido 

de construir o entendimento de quais imóveis precisam ser removidos para se fazer 

intervenções que gerem urbanizações adequadas, de aprimorar as soluções para os impactos 

negativos que as remoções trazem às pessoas e famílias e de implementar este processo 

balizando-se pelo respeito aos direitos, considerando o interesse público que deve reger as 

intervenções das políticas públicas. 
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A análise dos conflitos associados a processos de deslocamento involuntário 

evidenciou duas questões principais em torno do tema que este trabalho buscou abordar. A 

primeira evidência é de que a questão da necessidade de remoções de imóveis que geram 

deslocamento involuntário de famílias em decorrência de obras não pode ser simplificada. No 

contexto atual dos assentamentos precários, especialmente em cidades e regiões com alta 

densidade se, por um lado, não se pode admitir como solução para a favela a remoção com a 

lógica do desfavelamento, por outro, é necessário reconhecer que para a elevação da 

qualidade do ambiente construído e a consolidação de uma moradia adequada, as remoções se 

fazem necessárias em maior ou menor volume. E a segunda evidência é de que nem todos os 

conflitos apresentados em torno da implementação de deslocamento involuntário e remoções 

se dão pela sua impropriedade, por desrespeito a direitos ou pela proposição de soluções 

inadequadas do ponto de vistas das políticas de garantia do direito à moradia adequada. 

A revisão bibliográfica acerca dos assentamentos precários como solução de moradia e 

da abordagem da questão pelo Estado Brasileiro mostrou que, em relação ao tema das 

remoções, três estratégias principais foram praticadas ao longo do tempo: a primeira, em que 

a remoção integral era a solução dada aos assentamentos, com a erradicação de caráter 

higienista; a segunda, capitaneada principalmente pelos chamados municípios pioneiros, que 

se refere à urbanização e consolidação dos assentamentos, com a lógica de “não remover 

nada”; e, por último, a urbanização integrada, estratégia que norteia os projetos analisados, 

que prevê remoções a partir de determinados critérios e propõe soluções de reposição sob a 

ótica do direito de moradia.  
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Observa-se que o processo de inclusão da urbanização de assentamentos precários na 

agenda do Estado Brasileiro teve seu auge com o PAC, um programa anticíclico de 

investimento que definiu como um dos seus componentes a Urbanização de Assentamentos 

Precários – UAP, saindo do lugar comum da execução das grandes infraestruturas. Este novo 

momento foi marcado por uma grande ampliação da escala de intervenção decorrente 

especialmente do inédito volume de investimento no setor. O PAC/UAP também trouxe 

parâmetros para o processo de intervenção em assentamentos precários, que dialogam com os 

modelos de intervenção que os estudiosos do tema vêm analisando e que são norteadas pela 

busca de intervenções capazes de gerar moradia efetivamente adequada.  

Com esta escala mais ampla de ação, gestores e movimentos foram colocados diante 

de impasses que já eram apontados pelos estudiosos de tema. Conforme já tratado por autores 

como Bueno (2000), Denaldi (2003), Cardoso (2007) e Moretti, Comaru e Samora (2010), nas 

decisões sobre modelos de intervenção a adotar nos assentamentos precários estão sempre 

colocados dois elementos importantes: o investimento a ser realizado e o volume de 

remoções. Ou seja, exatamente por se ter a oportunidade de maior investimento, a questão das 

remoções foi colocada de forma mais ampla nas intervenções. Com isso, tanto em projetos de 

infraestrutura, quanto em urbanizações, foram apontados questionamentos e conflitos quanto 

à necessidade das remoções, incluindo apontamento de violação de direitos e mesmo de 

remoções forçadas. No caso dos projetos de urbanização de assentamentos precários, o tipo de 

questionamento predominante refere-se às soluções de reposição entendidas como 

inadequadas. 

O rápido olhar sobre o PAC/ UAP realizado neste trabalho mostra que é muito 

importante que os seus dez anos de implementação sejam objeto de uma análise ampla. Trata-

se de sistematizar seus aprendizados, apontar os equívocos e mapear os novos desafios que se 

colocam para as intervenções de urbanização de favelas, após este período de atuação em 

maior escala, seja pela quantidade de projetos desenvolvidos, seja pelo tamanho das áreas 

objeto de intervenção. Esta análise certamente ajudará a avançar o debate sobre “qual é a 

urbanização adequada?” 

O resgate do marco legal brasileiro aponta que este debate se dará num contexto em 

que o Direito à Moradia como direito social associado aos assentamentos precários tem seu 

reconhecimento em diversos instrumentos legais. Em relação ao tema da pesquisa, destacam-

se como avanços o estabelecimento da função social da propriedade e o reconhecimento dos 

direitos possessórios associados aos assentamentos precários, mas a sua aplicação efetiva é 

um desafio. Os normativos relativos a deslocamentos involuntários dos programas de 
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urbanização analisados, por sua vez, guardam coerência com este marco legal, mas enfrentam 

os mesmos desafios, em termos de aplicação. Alguns destes desafios estão apontados a partir 

dos casos analisados. Parte deles diz respeito à diversidade de situações encontradas no 

interior dos assentamentos precários e à delimitação dada pelos instrumentos legais que 

tratam do Direito à Moradia. Um aspecto importante refere-se às diferentes situações de 

titularidade de imóveis existentes nos assentamentos precários e à atividade econômica a eles 

associada (principalmente a venda e locação de imóveis), abordada no trabalho nos termos 

definidos por Abramo (2009) como mercado informal do solo. 

A análise realizada evidencia as diferenças de abordagem entre o marco legal e os 

normativos nacionais e as regras das agências internacionais consideradas em processos de 

deslocamento involuntário. Enquanto o marco legal brasileiro refere-se, de forma genérica, a 

garantir o direito à moradia, as agências tratam as soluções de reposição de imóveis 

removidos considerando, além deste, um outro aspecto, que é a moradia como bem de valor 

econômico, preconizando que também sob este ponto de vista não deve haver perdas com a 

solução ofertada.  

A experiência da Política Habitacional desenvolvida em São Bernardo do Campo no 

período da pesquisa (2009 a 2016) foi trazida para contextualizar os casos analisados. Ela 

apresenta uma situação que pode ser configurada como “um ponto fora da curva”, quando se 

analisa a situação geral dos municípios brasileiros. Tem-se um município no qual foi 

formulada a política e o Plano Local de Habitação de Interesse Social de forma articulada com 

a política urbana e com o plano de investimentos da cidade, assegurando valores de 

investimentos muito superiores às médias investidas pelos municípios brasileiros. Os 

elementos apresentados mostram que uma ação estruturada consegue resultados, mesmo 

frente ao enorme passivo habitacional. E que definições da política e de seus programas fazem 

diferença no processo de elaboração e execução dos projetos de intervenção nos 

assentamentos precários, especialmente com relação a objetivos pretendidos com a 

urbanização, à proteção de direitos legais e ao processo de trabalho junto às comunidades. 

Mas mostram também que mesmo em uma política pautada pelo direito à moradia há 

conflitos. Eles podem ser tratados com transparência e critérios, mas não deixarão de ser 

conflitos e nem deixarão de colocar em posições contrárias o poder público e setores da 

população. 

Estes conflitos foram mapeados a partir dos Estudos de Caso analisados, buscando-se 

compreender suas causas e as possibilidades de sua abordagem pela política habitacional 

vigente no período da pesquisa. É possível observar que os principais conflitos nos processos 
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de urbanização analisados originam-se de temas conhecidos e que constituem desafios para a 

política habitacional que ultrapassam o tema das remoções. 

O primeiro grupo dos conflitos analisados está associado às várias formas de déficit 

quantitativo existentes nos assentamentos precários, que não decorrem da precariedade do 

assentamento, como a coabitação excessiva, por exemplo. Eles são passíveis de mapeamento 

quando do início do projeto, mas em geral não são abordados nos projetos de urbanização. 

Estratégias usadas em São Bernardo, como a reserva técnica de unidades, que tinha como uma 

das destinações o atendimento a famílias em situação de coabitação excessiva verificada no 

cadastro inicial, minimizaram este tipo de conflito. Este tipo de solução é possível de ser 

implementada nos moldes das políticas usuais, mas este tema precisa de um maior debate 

técnico para que seja unificada a abordagem do problema, identificando-se as melhores 

alternativas que podem ser adotadas nos projetos. 

A análise mostrou que os demais conflitos mapeados exigem debates mais profundos 

no campo técnico, e alguns deles também no campo jurídico, com vistas à construção de 

estratégias de abordagem que dialoguem com a realidade atual dos assentamentos precários e 

com as muitas visões do direito sobre moradia e propriedade.  

Os conflitos relacionados à dinâmica socioespacial dos assentamentos precários e do 

tempo transcorrido entre projeto e obra, em sua maioria apresentam-se sob a forma de um 

imóvel construído após o cadastro e que precisa ser removido. Esta é uma situação típica que 

provoca debates sobre remoções forçadas e violação de direitos, e que necessita ser delimitada 

objetivamente. 

Com relação à dinâmica do mercado informal do solo nos assentamentos, a análise 

dos conflitos mostra que, apesar de ser esta uma realidade conhecida e mesmo utilizada por 

entes públicos para implementação de suas políticas (com a concessão de auxílio aluguel, 

indenização e compra assistida) ela carece de regulamentação – e de muito debate. Quando se 

trata de processos de urbanização e regularização de assentamentos, em que se tem remoção 

de imóveis não ocupados por seus titulares, as regras e práticas usadas na maioria das 

intervenções não lidam com o problema de forma a resolver conflitos e perdas, apesar de ser 

um problema conhecido desde o início da intervenção.  

O conflito que envolve a avaliação econômica do bem a ser removido versus o direito 

à moradia é aquele em relação ao qual houve maior dificuldade de localizar bibliografia para 

embasar a análise e isto já revela o quanto se tem discutido pouco sobre este tema. Ele coloca 

o impasse de se planejar atendimentos sob a lógica do direito versus a lógica do investimento 

popular realizado no bem impactado. Sob a lógica do direito à moradia (a que foi adotada nos 
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casos estudados) viabiliza-se uma unidade habitacional de interesse social para reposição e 

com isto em muitos casos são geradas perdas econômicas objetivas. Sob a lógica de planejar 

soluções compatíveis com a avaliação econômica do bem – o que na realidade da política de 

habitação de interesse social, por sua escala, teria que se dar por meio da indenização da 

benfeitoria pelo seu valor no mercado informal – vai-se estabelecer uma política de 

atendimento que rompe com a equidade e que eleva o volume de investimentos necessários 

para se desenvolver a mesma ação, embora se respeite o investimento prévio. 

Os elementos analisados mostram que tanto o conflito relacionado aos imóveis usados 

para locação, como aos bens com avaliação econômica superior às unidades produzidas como 

HIS estão associados a outro desafio para a implementação de políticas, que se refere aos 

projetos co-financiados por Agências Internacionais. Conforme já abordado, enquanto o 

marco legal brasileiro refere-se de forma geral à garantia do direito à moradia, as agências 

analisam a adequação das soluções de reposição sob o ponto de vista da moradia como bem, 

preconizando que não deve haver perdas econômicas com a solução ofertada. Esta diferença, 

de um lado, tem criado impasses como o que aconteceu em São Bernardo, e de outro, tem 

gerado muitas vezes a adoção de soluções de reassentamentos desconectadas das políticas 

habitacionais, especialmente em projetos de infraestrutura. Isto pode provocar distorções 

importantes, na medida em que se rompe com o padrão de equidade das políticas, em alguns 

casos oferecendo-se soluções muito superiores às praticadas nas políticas habitacionais do 

mesmo ente e em outros casos, gerando alternativas não sustentáveis, especialmente quando 

as opções pecuniárias não viabilizam moradia adequada, apesar de serem equivalentes ao bem 

removido.  

A persistência da não abordagem conjunta do tema (Agências de Fomento e Estado 

Brasileiro) também dá lugar à subjetividade de análise. A proposta feita pela Prefeitura de São 

Bernardo e rejeitada pelo Banco Mundial é semelhante a soluções adotadas em outros projetos 

financiados por Agências Internacionais. Assim, é importante aprofundar o debate sobre o 

tema, fomentando o necessário diálogo entre os dois entes, de modo que estas agências 

possam continuar contribuindo para a consolidação de políticas públicas universais, em 

detrimento das “políticas de projeto”, como já o fizeram na evolução da abordagem dos 

assentamentos precários e dos reassentamentos. 

Considerando o foco do trabalho no aprimoramento das políticas públicas, o conjunto 

de questões aqui mapeadas, com relação aos conflitos, coloca desafios e aponta para a 

necessidade de debates e estudos com dimensões distintas: 
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 A dimensão da política pública, que se relaciona essencialmente com a abordagem de 

parâmetros para implementação de programas e ações. Abrange esforços relacionados 

à formulação da política pública e seus programas em termos de critérios de 

elegibilidade, tipologia de intervenção e parâmetros de investimento com vistas a 

combinar a garantia do direito à moradia, nas condições de diversidade que se tem 

hoje nos assentamentos precários, com soluções sustentáveis e universais. Nesta 

dimensão, o tema dos parâmetros de urbanização e seus resultantes, em termos de 

qualidade da intervenção, custos envolvidos e percentual de remoção é um debate 

fundamental. A polêmica sobre remoções ajuda a evidenciar que é necessário ampliar 

o debate sobre as novas questões que se colocam quanto à precariedade e padrões de 

inserção urbana dos assentamentos precários, com vistas a construir parâmetros 

baseados nas boas práticas já efetivadas, mas também a aprender com os erros 

cometidos. Trata-se de contribuir para consolidar um novo momento de debate sobre 

os motivos/ critérios de interesse público para remoções e suas soluções. São muitos 

os elementos a debater, para além dos consensos já existentes; 

 A dimensão técnica, que abrange soluções de projeto e do diálogo com a população 

afetada. Nesta dimensão, coloca-se o esforço de mapear elementos projetuais que 

podem ser aprimorados, seja em termos de soluções técnicas de urbanismo, 

arquitetura, engenharia, seja com relação às metodologias de diálogo e construção 

conjunta com as comunidades das matrizes de intervenção, considerando o interesse 

público que norteia a implementação de projetos, as situações específicas das áreas e o 

investimento público a ser feito; e 

 A dimensão jurídica e normativa, que relaciona conflitos mapeados com os limites e 

possibilidades de ação que estão colocados pelo marco normativo atual, especialmente 

frente à ausência de instrumentos jurídicos capazes de abordar situações que hoje são 

encontradas nos assentamentos precários e estão descobertas de regulamentação. 

Trata-se, de um lado, de contribuir para consolidar o entendimento acerca da 

hierarquia do Direito à Moradia quando em conflito com outros direitos da esfera civil, 

como por exemplo, o direito à propriedade, mas, de outro, de estabelecer os limites das 

responsabilidades do poder público. 

Para todas estas dimensões, e para além das abordagens adotadas na experiência 

analisada, a pesquisa aponta, corroborando várias outras produções recentes, o desafio da 

discussão dos parâmetros e estratégias para lidar com as alterações que ocorrem nos 
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assentamentos frente ao longo do tempo de implementação dos projetos de urbanização, bem 

como, com os limites legais de alteração de projetos em obras já contratadas. 

Do conjunto de conflitos mapeados, um deles não foi objeto de análise com vistas ao 

mapeamento de estratégias e temas a aprofundar. Trata-se do conflito resultante da resistência 

da família a sair da moradia cadastrada para remoção, independente do motivo desta ou da 

solução ofertada. Este é um conflito que a experiência mostra que sempre será encontrado, 

mesmo no melhor projeto, porque estão colocados aí valores subjetivos, que a objetividade da 

política pública não consegue abarcar, por mais que diversifique soluções. E, diante desta 

situação, é o interesse público que deverá nortear a ação.  

O esforço de compreender este conjunto de conflitos e suas formas de abordagem, 

realizado neste trabalho, não se dá pela ilusão de que seja possível implementar intervenções 

sem conflitos, nem em assentamentos precários, nem em outras áreas ocupadas das cidades. 

Como ensina Lefebvre (2001, p.87) “o urbano se baseia no valor de uso”e neste âmbito “não 

se pode evitar o conflito”: para cada parte de cada território têm-se interesses e visões 

distintas – individuais e coletivas – do seu melhor uso.  

Este trabalho se conclui com mais reflexões do que convicções. Entre as convicções 

destacam-se a de que há muito o que aprender com os conflitos no sentido de qualificar as 

políticas públicas de garantia do direito à moradia adequada nos assentamentos precários e de 

que qualificar política pública é também fortalecê-la. E esta é uma missão da academia, 

gestores e movimentos sociais. 

Estas reflexões chegam num momento de enormes desafios colocados pela conjuntura 

política atual, mas os momentos de refluxo podem ser usados para atualizar o debate, produzir 

reflexões críticas e pensar alternativas para as questões emergentes. 
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