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Apresentação

O objetivo do “Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas” é debater as características, 
alcance e limitações das intervenções recentes em urbanização de assentamentos precários e, 
em especial, refletir sobre os avanços e desafios do Programa de Aceleração do Crescimento – 
Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) nas cidades brasileiras. Ainda, pretende 
viabilizar a troca de experiência entre participantes e contribuir para constituição de uma rede de 
pesquisas sobre o tema. 

Grande parcela da população brasileira vive em assentamentos urbanos precários do tipo favelas. 
Em 2010, de acordo com informações do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) desse ano, 6% da população brasileira, ou seja, 11,4 milhões de habitantes, residiam em 
assentamentos precários, 88% dos quais localizados em regiões metropolitanas. As favelas e outros 
tipos de assentamentos precários foram alternativas de moradia encontradas pela população de 
menor renda, historicamente excluída do mercado formal de habitação. Consolidaram-se como 
espaço permanente de moradias e o tipo de intervenção mais praticado para reverter a situação 
passou a ser a urbanização dessas localidades.

Ao longo das últimas décadas, pôde-se observar o aprimoramento da intervenção governamental 
que só ganhou escala no âmbito nacional com o PAC-UAP. No caso desse Programa (PAC-UAP e 
Saneamento), desde 2007, cerca de R$ 29 bilhões foram alocados em mais de 1000 intervenções 
que objetivaram melhorar as condições de habitação de 2 milhões de famílias.

O lançamento do PAC-UAP marcou um novo momento da política de urbanização de favelas no 
Brasil, uma vez que o governo federal, pela primeira, vez aplicou recursos volumosos para urbanizar 
favelas, o que acabou por influenciar o desenho das políticas municipais de habitação e urbanização 
de favelas. 

Sob a denominação de obras de urbanização de assentamentos precários, tem-se um leque 
abrangente de diferentes tipos de intervenção, que inclui a execução de obras básicas de 
saneamento e infraestrutura ou a execução de obras complementares em áreas que já foram 
parcialmente urbanizadas, assim como intervenções de grande complexidade que envolvem a 
reurbanização de grandes porções da cidade, recuperação de áreas de mananciais ou eliminação 
de situações de risco geotécnico. A intervenção, nesses territórios, é de grande complexidade e 
requer o tratamento integrado de problemas sociais, ambientais e urbanos, o que torna, muitas 
vezes, necessário tratar de situações de riscos ambientais, alta densidade de ocupação, mobilidade 
e moradia inadequadas. 
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é inegável que, para enfrentar o problema da proliferação das favelas, seja necessário ampliar o 
mercado residencial legal e o acesso à terra urbanizada, no entanto, não se pode deixar de intervir 
nas favelas existentes e integrá-las à cidade formal. Vale ressaltar que a intervenção na favela deve 
ser entendida também como uma intervenção de produção e recuperação da cidade. 

Observa-se que, historicamente, a intervenção nem sempre conseguiu promover a adequada 
recuperação ambiental e a integração da favela à cidade. Permanecem vários desafios, dentre os 
quais vale destacar: articular as estratégias de recuperação ambiental e consolidação da ocupação; 
tratar adequadamente as situações de risco; integrar a favela à cidade e elevar a qualidade 
da habitação e padrão urbanístico resultante; promover soluções de reassentamento que não 
aumentem a vulnerabilidade social das famílias.

é preciso, para vencer os desafios impostos, ampliar a escala de atendimento e elevar a qualidade 
dessa intervenção, tratando todas as dimensões envolvidas. Para isso, será necessário também 
superar as dificuldades operacionais relacionadas com a regulamentação do programa, marcos 
regulatórios, limitada capacidade institucional dos municípios e característica das intervenções.  
é baixo o índice de execução dos projetos em todo o território nacional.

Os balanços nacionais dos resultados, produzidos pelo Ministério das Cidades/Ministério do 
Planejamento, apontam que as projeções realizadas, em termos de número de obras concluídas, 
ou em andamento, não foram alcançadas. O 9º Balanço do PAC2 aponta que grande parcela dos 
empreendimentos contratados no período de 2007/2009 ainda não estão concluídos. A baixa 
execução do programa não deveria indicar, entretanto, a redução de investimentos direcionados à 
urbanização de favelas. 

Por fim, vale ressaltar que o tema da urbanização de favelas permanece central na agenda 
brasileira, contudo o programa federal destinado a essa questão precisa ser aprimorado após ter 
atingido patamares inéditos de investimento.

comissão organizadora
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Organização

Este Seminário reúne pesquisadores, técnicos e dirigentes dos setores público e privado que 
trabalham com os temas de planejamento e gestão urbana, habitação, urbanização de favelas e 
gestão de riscos. Estrutura-se em Mesas-redondas, compostas por especialistas na área; Grupos 
de Trabalho Temáticos (GT); Sessões Especiais e apresentação de pôsteres. Os Grupos Temáticos 
organizam-se em torno de três eixos: (i) programas e projetos de urbanização de favelas; (ii) relação 
entre riscos ambientais e a urbanização de favelas; (iii) e reassentamento e a dimensão social nos 
projetos de urbanização de favelas. 

A mostra de projetos de urbanização de favelas é composta por painéis selecionados dentre aqueles 
que atenderam à convocatória lançada junto com a chamada para envio de artigos para integrar o 
evento. Pretende-se, com essa mostra, difundir exemplos de soluções projetuais desenvolvidas por 
prefeituras, escritórios de arquitetura, Organizações Não Governamentais (ONG) e universidades. 
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Grupos Temáticos (GT)

GT1 
Programa, projeto e obra para favela 
Gestão dos projetos e programas de urbanização de favelas. A dimensão urbana e ambiental das 
intervenções em favelas. Integração urbana. Parâmetros de urbanização de favelas e qualidades 
resultantes. Critérios para consolidação ou substituição de tecido urbano. Reflexão crítica sobre 
possíveis aperfeiçoamentos na qualidade dos projetos e na execução das obras. Ação intersetorial e 
gestão integrada de projetos. Entraves e dificuldades que se verificaram na implementação do projeto e 
análise de resultados obtidos nas obras. Especificidades na contratação e execução das obras. 

GT2 
Tratamento e gestão de risco nos projetos  
de urbanização de favela
Identificação e análise de riscos: suscetibilidade e vulnerabilidade nos assentamentos precários. 
Metodologias e dificuldades. Os instrumentos cartográficos da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. 
A proposição das intervenções para mitigação dos riscos: aderência entre os processos ambientais 
e a tipologia de obras; integração das soluções de mitigação de riscos e o projeto de urbanização; 
soluções de mitigação de riscos e a qualificação ambiental do assentamento. Inclusão no projeto 
de urbanização de ações para redução dos componentes de vulnerabilidade (físicos, sociais, 
econômicos e ambientais).

GT3
Reassentamento e a dimensão social  
dos projetos de urbanização de favelas
O papel do trabalho social no projeto de urbanização de favelas e as políticas sociais. 
Reassentamento: estratégias e condicionantes. Consolidação x reassentamento: custos, benefícios 
e impactos. Articulação dos programas de urbanização de favelas com outros programas sociais: 
avaliação, limitações e possibilidades. Interdisciplinaridade e ação intersetorial. 
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Programação geral

13 de novembro

m a n h ã  08h30 – 09h00 Credenciamento
 09h00 – 10h00 Abertura
 10h00 – 12h00 Mesa-redonda 1:  

PAC – Urbanização de Assentamentos Precários: 
avanços e desafios

a l m o ç o  12h00 – 14h00
ta r d e  14h00 – 16h00 Grupos de Trabalho (GT1, GT2 e GT3)
  Sessão Especial 1:  

Áreas de preservação permanente, risco e 
assentamentos precários

 16h00 – 18h00 Mesa-redonda 2:  
Projeto e obra para favela 
Sessão Especial 2:  
Um novo planejamento para um novo Brasil?

 18h30 – 19h30 Exposição de Pôsteres 
Coquetel 
Lançamento de livros

 19h00 – 20h30 Sessão Especial 3:  
Filme “Velha Nova Jaguaré”
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14 de novembro

m a n h ã  08h30 – 10h30 Grupos de Trabalho (GT1, GT2 e GT3)
 10h30 – 12h30 Mesa-redonda 3:  

O tratamento do risco nos projetos de 
urbanização de favelas

a l m o ç o  12h30 – 14h00
ta r d e  14h00 – 16h00 Grupos de Trabalho (GT1, GT2 e GT3)  

Sessão Especial 4:  
Metodologias de projeto para urbanização  
de favelas

 16h00 – 18h00 Mesa-redonda 4:  
A dimensão social dos projetos de urbanização  
de favelas e reassentamento

15 de novembro

m a n h ã  09h00 – 12h00  Visitas técnicas
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Programação detalhada

Mesas-redondas 

13 NOV 10h00  AuditóriO / BlOcO BetA  
MesA redONdA 1:
PAc-urBANizAçãO de AsseNtAMeNtOs PrecáriOs:  
AVANçOs e desAfiOs
Coordenação: Giorgio Romano (UFABC)
Inês Magalhães (Secretaria Nacional de Habitação – Ministério das Cidades)
Rosana Denaldi (UFABC) 
William Cobbett (Cities Alliance)
Erminia Maricato (USP)

13 NOV 16h00 AuditóriO / BlOcO BetA
MesA redONdA 2: 
PrOjetO e OBrA PArA fAVelA
Coordenação: Regina Lins (UFAL)
Marcos Boldarini (Boldarini Arquitetos Associados)
Ricardo Moretti (UFABC)
Carlos Alberto Montoya Correa (Empresa de Desenvolvimento Urbano de Medellin)
Ícaro Moreno (EMOP- Governo do Estado do Rio de Janeiro)

14 NOV 10h30  AuditóriO / BlOcO BetA
MesA redONdA 3: 
O trAtAMeNtO dO riscO NOs PrOjetOs  
de urBANizAçãO de fAVelAs
Coordenação: Kátia Canil (UFABC)
Maria Angela de Almeida Souza (UFPE) 
Cláudia de Sanctis Viana (Proamb Geólogos Associados - BH)
Doris Suaza Español (Fondo Adaptación - Colômbia)
Fernando Nogueira (UFABC)
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Sessões Especiais

13 NOV 14h00 SALA A4 / BLOCO BETA
SE.1 – ÁREAS dE PRESERVAçãO PERMANENTE, RiSCO E  
ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS
Coordenação: Sandra Irene Momm Schult (UFABC)
Expositores: 
Paula Ciminelli (PMSBC)
Luciana Travassos (UFABC)
Noemia Bohn (FURB)
Rafaela Vieira e Andrea Kleis (FURB-UNIVALI)

13 NOV 16h00  SALA A4 / BLOCO BETA
SE.2 – UM NOVO PLANEJAMENTO PARA UM NOVO BRASiL?
Coordenação: Ester Limonad (UFF)
Expositores: Jeroen Klink (UFABC)
Jorge Luiz Barbosa (UFF)

13 NOV 19h00  SALA A4 / BLOCO BETA
SE.3 – FiLME “VELhA NOVA JAGUARé”
Coordenação: Yvonne Mautner (FAU-USP)
Participantes da mesa: Arquiteta Heloisa Diniz de Rezende e  
Maria de Lourdes Zuquim (FAU-USP)

14 NOV 14h00  AUdiTóRiO / BLOCO BETA
MESA REdONdA 4: 
A diMENSãO SOCiAL dOS PROJETOS dE URBANizAçãO  
dE FAVELAS E REASSENTAMENTO
Karina Leitão (FAU-USP)
Francesco di Villarosa 
Tássia Regino (Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo)
Mirna Quinderé Belmino Chaves (Ministério das Cidades)
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14 NOV 14h00  SALA A4 / BLOCO BETA
SE.4 – METOdOLOGiAS dE PROJETO PARA URBANizAçãO dE FAVELAS
Coordenação: Paulo Emilio B. Ferreira (LabHab/FAUUSP e Universidade 
Presbiteriana Mackenzie)
Expositores: 
Jonathas Magalhães (MPS Arquitetos Associados)
Caio Santamore (Peabiru - Trabalhos Comunitários e Ambientais)
Solange Carvalho (FAU/UFRJ) 

Grupos de Trabalho

13 NOV TARdE

GT1: PROGRAMA, PROJETO E OBRA PARA FAVELA

SESSãO 1.1: PROGRAMAS dE URBANizAçãO dE FAVELAS: ALCANCE,  
COMPONENTES E ARTiCULAçãO iNSTiTUCiONAL 

	 13	nov	•	14h00	–	16h00	•	Sala	a2	/	Bloco	Beta
Coordenador: Maria de Lurdes Zuquim (USP)

O ESPAçO dA CiêNCiA E dA TéCNiCA NA URBANizAçãO dE 
ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS: UMA ANÁLiSE dA GESTãO dO PAC RiO ANiL 
EM SãO LUíS, MARANhãO.
Frederico Lago Burnett; Joana Barbosa Vieira da Silva

PROGRAMA ViLA ViVA: iNTERVENçãO ESTRUTURAL EM ASSENTAMENTOS 
PRECÁRiOS – A ExPERiêNCiA dO MUNiCíPiO dE BELO hORizONTE
Andrea Scalon Afonso

LiMiTES E AVANçOS NA iNTERSETORiALidAdE dO PROGRAMA FAMíLiA 
PARANAENSE SOB A óTiCA dA hABiTAçãO SOCiAL
Corina Alessandra Bezerra Carril Ribeiro; Isabella Soares Nascimento; Jurandir 
Guatassara Boeira; Maria Fernanda Lagana de Almeida Santos; Priscila Maia 
Rocha e Souza; Theodozio Stachera Junior
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MORAR CARiOCA, A iNTENçãO E O GESTO: LiMiTES dO PLANEJAMENTO NA 
GESTãO URBANA CONTEMPORâNEA
Maria Julieta Nunes de Souza

O PROGRAMA dE ACELERAçãO dO CRESCiMENTO E AS OBRAS dE 
iNFRAESTRUTURA URBANA – AVANçOS E dESAFiOS
Maria Fernandes Caldas; Marcio Luiz Vale

SESSãO 1.2: PROJETO PARA FAVELA: METOdOLOGiA 

	 13	nov	•	14h00	–	16h00	•	Sala	2S205	/	Bloco	alfa2
Coordenador: Jonathas Magalhães (PUC-Campinas)

REGULARizAçãO E URBANizAçãO PARTiCiPATiVAS dE FAVELAS: 
MOBiLizAçãO SOCiAL diGiTAL COMO OPORTUNidAdE PROCEdiMENTAL
Flavia Neves Maia; Ayara Mendo Perez

iNTERLOCUçõES ENTRE ACAdEMiA E PRÁTiCA PROFiSSiONAL EM 
PROJETOS dE URBANizAçãO E hABiTAçãO EM FAVELAS: A ExPERiêNCiA 
dO iii WORkShOP iNTERNACiONAL dE dESENhO URBANO UFPE/AA
José de Souza Brandão Neto; Carolina da Fonseca Lima Brasileiro

SiSTEMA dE ESPAçOS LiVRES: ESTUdO dE CASO ViLA BRANdiNA
Gabriella Falzetta Rizzo; Thiago Carneiro Amin

iNTERVENçõES URBANíSTiCAS EM FAVELAS: CONSTRUiNdO UMA PRÁxiS 
POSSíVEL NA CidAdE dO RiO dE JANEiRO
Jacira Saavedra Farias; Juliana Canedo; Victor Andrade; João Paulo Huguenin; 
Patricia Maya-Monteiro

PRECARiEdAdES hABiTACiONAiS: UM ENSAiO dE qUALiFiCAçãO E 
qUANTiFiCAçãO, UMA METOdOLOGiA dE PROJETO PARA iNTERVENçãO EM 
FAVELAS
Caio Santo Amore; Rafael Borges Pereira; Andrea Quintanilha de Castro; Daniela 
Perre Rodrigues; Fernando Nigro Rodrigues; Marina Barrio Pereira; Maria Rita de 
Sá Brasil Horigoshi
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GT2: TRATAMENTO E GESTãO dE RiSCO NOS PROJETOS  
dE URBANizAçãO dE FAVELA 

SESSãO 2.1: GESTãO dO RiSCO EM URBANizAçãO dE FAVELAS 

	 13	nov	•	14h00–16h00	•	Sala	a3	/	Bloco	Beta
Coordenador: Eduardo Soares de Macedo (IPT) 

LiMiTES E dESAFiOS dA REGULARizAçãO FUNdiÁRiA dOS MORAdORES dA 
iLhA EM ALMiRANTE TAMANdARé – ESTAdO dO PARANÁ
Simone Aparecida Polli; Marilene Zazula Beatriz; Maria Luisa Carvalho; Bárbara 
Carvalho Cavalieri; Stella Bezerra; Mia Hiromi Nakagiri; Sandro Cabral; Miguel 
João Dias Pereira

GESTãO dE ÁREAS dE RiSCO GEóLOGiCO EM ViLAS E FAVELAS dO 
MUNiCíPiO dE BELO hORizONTE ATRAVéS dO PROGRAMA ESTRUTURAL EM 
ÁREAS dE RiSCO – PEAR
Isabel Eustáquia Queiroz Volponi

ESTRATéGiA E PROCESSO dE CONSTRUçãO dA GESTãO dE RiSCOS 
ASSOCiAdOS à MORAdiA EM SãO BERNARdO dO CAMPO / SP
Tássia Regino; Marina Midori Fukumoto; Fernando Rocha Nogueira

EMPREENdiMENTO “zORiLdA MARiA dOS SANTOS” dO  
PMCMV-ENTidAdES E A RELAçãO COM AS ÁREAS dE RiSCO  
dO MUNiCíPiO dE SUzANO
Miguel Antônio Buzzar; Catharina Christina Teixeira; Cristina Boggi da Silva 
Raffaelli; Mariana Cicuto Barros; Rafael Urnhani Batista da Silva; Nathalia 
Nicodemos Peixoto de Oliveira; Maria Viana Miedes; Mariana Garcia de Abreu

O PLANO dE REGULARizAçãO FUNdiÁRiA E URBANíSTiCA dO MUNiCíPiO 
dE SANTOS/SP: PRiORizANdO A iNCLUSãO SOCiAL E A CidAdANiA.
Nelson Gonçalves de Lima Junior; José Marques Carriço
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GT3: REASSENTAMENTO E A diMENSãO SOCiAL  
dOS PROJETOS dE URBANizAçãO 

SESSãO 3.1: REASSENTAMENTO NO âMBiTO dO PROGRAMA MCMV 

	 13	nov	•	14h00-16h00	•	Sala	a5	/	Bloco	Beta	
Coordenador: Luciana Lago (UFRJ) 

dA FAVELA CCPL AO CONdOMíNiO NOVA CCPL: UMA ExPERiêNCiA  
dE REMANEJAMENTO NO PAC MANGUiNhOS
Daniella Guedes Rocha

A iNTERdiSCiPLiNARidAdE NOS PROCESSOS dE REMOçãO E 
REASSENTAMENTO: ExPERiêNCiAS NO PROJETO MOdERNizAçãO
Vanessa Cristina dos Anjos de Almeida; Alexandra Nascimento

A EFiCÁCiA dO SiSTEMA iNdENizATóRiO NO PROGRAMA dE 
REASSENTAMENTO dE FAMíLiAS VULNERÁVEiS PARA AS OBRAS dE 
ExPANSãO dO METRô: LiNhA 17 – OURO
Sara Messaggi Macedo

MACROdRENAGEM E URBANizAçãO dA BACiA dA ESTRAdA NOVA: 
TENSõES E iMPRECiSõES NO REASSENTAMENTO EM BAixAdAS dE BELéM/PA
Monique Bentes Machado Sardo Leão

SELEçãO SOCiAL NO MORRO dA PROVidêNCiA, REGiãO PORTUÁRiA  
dO RiO dE JANEiRO
Gabriel Carvalho Soares de Souza

SESSãO 3.2: PARTiCiPAçãO E iNCLUSãO SOCiAL 

	 13	nov	•	14h00	–	16h00	•	Sala	2S207	/	Bloco	alfa2
Coordenador: Maria do Carmo Brant (PUC-SP)

A MARé E SEUS COMPLExOS: UM ESTUdO SOBRE A iNSERçãO dE 
CRiANçAS E JOVENS dA COMUNidAdE NOVA MARé EM diFERENTES 
PROJETOS dO BAiRRO
Diogo Silva do Nacimento; Vanessa Silveira de Brito; Roberta Lemos Gadelha
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A URBANizAçãO dE FAVELAS COMO POLíTiCA dE ESTAdO E SEUS 
iMPACTOS NO MOViMENTO COMUNiTÁRiO dAS FAVELAS CARiOCAS  
(1980-1990)
Mario Brum

URBANizAçãO dE FAVELAS NA PERiFERiA dE UMA iNSTiTUiçãO dE ENSiNO 
E PESqUiSA E A SAúdE PúBLiCA URBANA.
Jorge Azevedo de Castro; Jeronimo de Moraes; Rodrigo Costa

A PARTiCiPAçãO POPULAR NA POLíTiCA hABiTACiONAL: A REGULARizAçãO 
FUNdiÁRiA dA ViLA híPiCA dO CRiSTAL, EM PORTO ALEGRE/RS
Betina Ahlert; Fernanda Pivato Tussi; Mariana da Costa Farias;  
Daiana Souza Martins

AVALiAçãO dO PROGRAMA dE URBANizAçãO: A PERCEPçãO dOS 
MORAdORES dOS BAiRROS PARqUE FERNANdA i, JARdiM iRENE ii E 
JARdiM dAS ROSAS
Patrícia Spedaletti de Deus; Márcia Maria Fartos Terlizzi; Maria da Penha Silva 
Gomes; Neusa Cavalcante Lima; Renato Telles e Silva; Thales Miguel Gaspar Vidal

14 NOV MANhã

GT1: PROGRAMA, PROJETO E OBRA PARA FAVELA.

SESSãO 1.3: URBANizAçãO E REqUALiFiCAçãO hABiTACiONAL 

	 14	nov	•	8h30-10h30	•	Sala	a2	/	Bloco	Beta
Coordenador: Simone Polli (UFPR)

REqUALiFiCAçãO hABiTACiONAL EM FAVELAS URBANizAdAS: A 
ExPERiêNCiA dE diAdEMA
Claudia Bastos Coelho

A CONTRiBUiçãO dA ExTENSãO UNiVERSiTÁRiA PARA FUTUROS PROJETOS 
dE URBANizAçãO EM OCUPAçõES iRREGULARES
Márcia Ferreira Prestes; Paulo Rolando de Lima; Simone Aparecida Polli
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ENTRE A NECESSidAdE E A GESTãO: O LUGAR dAS MELhORiAS 
hABiTACiONAiS NAS POLíTiCAS dE URBANizAçãO dE FAVELAS
Caio Santo Amore de Carvalho; Rafael Borges Pereira; Andrea Quintanilha  
de Castro; Daniela Perre Rodrigues; Fernando Nigro Rodrigues;  
Marina Barrio Pereira; Maria Rita de Sá Brasil Horigoshi

ENTRE A CASA E A RUA: PRÁTiCAS dE MELhORiAS hABiTACiONAiS 
ASSOCiAdAS à URBANizAçãO dE FAVELA
Renata Maria Pinto Moreira; Taís Jamra Tsukumo

RESidêNCiA EM ARqUiTETURA E URBANiSMO E ENGENhARiA NA UFBA
ângela Gordilho Souza

SESSãO 1.4: URBANizAçãO dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS: ExPERiêNCiAS i 

	 14	nov	•	8h30	–	10h30	•	Sala	a4	/	Bloco	Beta
Coordenador: Regina Lins (UFAL) 

A qUESTãO dA MOBiLidAdE NOS PROJETOS dE URBANizAçãO:  
O TELEFéRiCO COMO MOdAL dE TRANSPORTE NAS FAVELAS
Lídia Borgo Duarte Santos; Rafael Soares Gonçalves

O PROGRAMA dE ACELERAçãO dO CRESCiMENTO-URBANizAçãO 
dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS (PAC-UAP) NA REGiãO dO ABC: 
CARACTERíSTiCA E ExECUçãO
Rosana Denaldi; Ana Gabriela Akaishi; Claudia Paiva; Fernando Rocha Nogueira; 
Juliana Petrarolli; Ricardo Moretti

GRANdES ESTRUTURAS dO PAC EM FAVELAS:  
O CASO dO TELEFéRiCO dO ALEMãO
Carlos Henrique Magalhães de Lima; Marcela Marques Abla;  
Marcelo Caetano Andreoli

dEz ANOS dA POLíTiCA hABiTACiONAL dO MUNiCíPiO dE OSASCO: 
AVANçOS, POTENCiALidAdES E A CONTiNUidAdE dE UMA POLíTiCA
Sergio Gonçalves; Cristiane Dutra; Heloisa Diniz de Rezende;  
Viviane Manzione Rubio; Daniel Baptista Vio; Luciana Dalla Valle;  
Marcela Hoenen; Sandra Simões de Abreu Lessi
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SESSãO 1.5: FAVELA, CidAdE E REGULAçãO 

	 14	nov	•	8h30	–	10h30	•	Sala	2S205	/	Bloco	alfa	2
Coordenador: Silvia Passarelli (UFABC) 

AS FAVELAS dE VOTORANTiM: CRiTéRiOS PARA iNTROdUçãO  
dOS iNSTRUMENTOS dO ESTATUTO dA CidAdE NO COMBATE  
à SEGREGAçãO URBANA
Tiago da Guia Oliveira; Fernanda Sola; Eliana Cardoso Leite

dE ENTRAVE AO dESENVOLViMENTO A PESSOAS COM diREiTOS:  
A ExPERiêNCiA dO PLANO POPULAR ALTERNATiVO dA  
FAVELA dA PAz EM iTAqUERA
Caio Santo Amore; Nunes Lopes dos Reis; Rafael Borges Pereira; Maria Rita de 
Sá Brasil Horigoshi; Daniela Perre Rodrigues; Marina Barrio Pereira; Daniela Zilio

POLíTiCAS PúBLiCAS E PRECARizAçãO dA MORAdiA
Juliana Canedo; Jacira Saavedra

dO CENTRO à PONTA: dESdOBRAMENTOS dA POLíTiCA hABiTACiONAL  
NO MUNiCíPiO dE TABOãO dA SERRA (2005–2012)
Heloisa Diniz de Rezende; João Carlos Taqueda

A URBANizAçãO dE FAVELAS E SEUS COROLÁRiOS: A iNTROdUçãO  
dA LEGiSLAçãO dE USO dO SOLO EM FAVELAS “URBANizAdAS”
Alex Ferreira Magalhães 

GT2: TRATAMENTO E GESTãO dE RiSCO NOS PROJETOS  
dE URBANizAçãO dE FAVELA 

SESSãO 2.2: RiSCO E AMBiENTE 

	 14	nov	•	8h30	–	10h30	•	Sala	a3	/	Bloco	Beta	
Coordenador: Claudia Paiva (UFABC) 

GESTãO dE RESídUOS SóLidOS EM FAVELAS: dE UM PROBLEMA  
à PROPOSTA PARA SOLUçãO
Ricardo Abrahão de A. Queiroz; Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias
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ROCiNhA: dESCARTE iNCORRETO dO LixO E AS iMPLiCAçõES PARA 
A qUALidAdE dE VidA dA POPULAçãO LOCAL – UMA qUESTãO 
SOCiOAMBiENTAL URBANA
Maria Izabel de Carvalho

ENTULhO NAS COMUNidAdES AFETAdAS PELO PROGRAMA ViLA ViVA EM 
BELO hORizONTE: GESTãO OU AMPLiAçãO dE RiSCOS SOCiOAMBiENTAiS
Cecília Reis Alves dos Santos; Paula Oliveira Mascarenhas Cançado; Lívia 
Bastos Lages; Tays Natalia Gomes; Paula Miller Starling; Márcia Helena Batista 
Corrêa da Costa

qUESTõES SOCiOAMBiENTAiS dE LARANJAL dO JARi/AP:  
iNTERVENçõES POR OBRAS dO ACASO
Eliana do Socorro de Brito Paixão; Ana Maria de Oliveira Cunha 

GT3: REASSENTAMENTO E A diMENSãO SOCiAL  
dOS PROJETOS dE URBANizAçãO 

SESSãO 3.3: REASSENTAMENTO NO âMBiTO dO PROGRAMA MCMV 

	 14	nov	•	8h30	–	10h30	•	Sala	a5	/	Bloco	Beta	
Coordenador: Luciana Lago (UFRJ)

FAVELA PARTidA: POLíTiCAS dE REASSENTAMENTO E LUTA PELA 
PERMANêNCiA NA FAVELA dE iNdiANA
Juliana Canedo

dA FAVELizAçãO à REiNTEGRAçãO: O PROGRAMA MiNhA CASA MiNhA 
VidA COMO ALTERNATiVA à EFETiVAçãO dO diREiTO à MORAdiA NA 
CidAdE dE NATAL, RN
Jéssica Morais de Moura; Marcio Pereira Barreto; Ada Laís Soares de Morais

URBANizAçãO dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS E  
iNTEGRAçãO dE iNVESTiMENTOS MUNiCiPAiS COM O PAC E O PMCMV –  
O CASO dE SãO BERNARdO
Nilza Aparecida de Oliveira; Tássia de Menezes Regino
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A iMPORTâNCiA dAS ÁREAS dE USO COMUM EM PROJETOS dE hABiTAçãO 
SOCiAL: O CASO dO PROGRAMA MiNhA CASA MiNhA VidA
Camila Lima e Silva de Carvalho; Nuno Andre Patricio; Nils Schuett

RUMO A TRiAGEM: diLEMAS dO CONJUNTO hABiTACiONAL BAiRRO 
CARiOCA NO ATUAL PROCESSO dE REASSENTAMENTO dE MORAdORES  
dE FAVELAS dO RiO dE JANEiRO
Rodrigo Lopes Cavalcanti Ribeiro

SESSãO 3.4: FAVELA, CONFLiTOS E diREiTOS 

	 14	nov	•	8h30	–	10h30	•	Sala	2S207	/	Bloco	alfa	2
Coordenador: Karina Leitão (USP)

diAdEMA – 1983 – FAVELAS: PROBLEMAS OU SOLUçõES
Maria Tereza Regina Leme de Barros Cordid

A qUESTãO FUNdiÁRiA URBANA NA CidAdE dE diAdEMA dE 1983 A 1991: 
RUPTURAS, PERMANêNCiAS E CONSEqUêNCiAS
Ana Lucio

COMPLExO JARdELiNO RAMOS:  
ÁREA PúBLiCA x CidAdãO dE “COSTAS qUENTES”
Terezinha de Oliveira Buchebuan; Livia Teresinha Salomão Piccinini

URBANizAçãO E “PACiFiCAçãO”: POLíTiCAS dE CONSOLidAçãO dA 
REPROdUçãO GLOBAL dO CAPiTAL NAS FAVELAS CARiOCAS
Thiago Oliveira Lima Matiolli; Alan Brum Pinheiro

CONSTRANGiMENTOS AOS TERRiTóRiOS FAVELAdOS  
NA CidAdE dO RiO dE JANEiRO
Laerte Costa Silva; Keiza da Conceição Nunes; Pedro José Farias Fernandes; 
Jefferson Bruno Corona; Priscylla Guerreiro; Cíntia da Cunha Teodoro
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14 NOV TARdE

GT1: PROGRAMA, PROJETO E OBRA PARA FAVELA.

SESSãO 1.6: RECUPERAçãO AMBiENTAL dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS 

	 14	nov	•	14h00-16h00	•	Sala	a2	/	Bloco	Beta
Coordenador: Luciana Travassos (UFABC)

POLíTiCAS dE GESTãO URBANA E AMBiENTAL:  
O PROJETO ViLA dO MAR EM FORTALEzA – CE
Marcus Venicius Pinto de Lima; Marcos Bandeira de Oliveira

EqUiPAMENTOS PúBLiCOS COMO RECUPERAçãO SOCiOAMBiENTAL E 
dE REGULARizAçãO dOS ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS NAS ÁREAS dE 
PROTEçãO AMBiENTAL dAS SUB-BACiAS dA GUARAPiRANGA E BiLLiNGS
Estefania Momm de Melo

iNTERVENçõES URBANAS EM ÁREAS dE POSSE EM GOiâNiA
Haline Moura Jordão

PRiNCiPAiS dESAFiOS ENVOLVidOS NA RECUPERAçãO dE CORPOS d’ÁGUA 
E NA CRiAçãO dE PARqUES LiNEARES ATRAVéS dA URBANizAçãO dE 
FAVELAS. ESTUdO dE CASO: PARqUE LiNEAR CóRREGO dO SAPé.
Juliana Caroline de Alencar da Silva; Monica Ferreira do Amaral Porto

A CONTRiBUiçãO dO PROGRAMA URBANizAçãO E REGULARizAçãO 
FUNdiÁRiA dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS NO dESENVOLViMENTO 
iNSTiTUCiONAL EM MUNiCíPiOS COM POUCOS RECURSOS,  
O CASO dO dE MAUÁ
Milton Sussumu Nakamura; Mirian Aranda; Lígia Lupo; Edna Cunha

SESSãO 1.7: URBANizAçãO dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS: ExPERiêNCiAS ii 

	 14	nov	•	14h00-16h00	•	Sala	2S205	/	Bloco	alfa	2	
Coordenador: Simone Polli (UFPR)

A ExPERiêNCiA dA URBANizAçãO iNTEGRAdA dE ÁREA dE iNTERESSE 
SOCiAL - “AREiãO” EM iTAPEVi - SP: dESAFiOS, CONFLiTOS E RESULTAdOS
Luciana Juhas Maurus; Giseli Vilela de Oliveira Pacheco Camargo; Ivan Henrique 
Rocha de Lima
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RESidENCiAL GOiâNiA ViVA: UMA PROPOSTA dE REiNSERçãO 
SOCiOESPACiAL (1990)
Leandra de Brito Rodrigues

URBANizAçãO dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS. O CASO dO Jd. ORATóRiO, 
EM MAUÁ, ANTES E PóS O PAC-UAP.
Iderlene Marques Molica

CARLOS diAS, UM BOM LUGAR EM ViçOSA-MG
Maristela Siolari da Silva; Ana Luísa Silva Figueiredo

A TERRiTORiALidAdE dAS CidAdES iNFORMAiS: ESTUdO RELACiONAL NA 
SERRiNhA – FLORiANóPOLiS.
Mariana Morais Luiz; Larissa Miranda Heinisch; Adriana de Lima Sampaio; 
Adriana Marques Rossetto

GT2: TRATAMENTO E GESTãO dE RiSCO NOS PROJETOS dE 
URBANizAçãO dE FAVELA 

SESSãO 2.3: AVALiAçãO dE RiSCOS E dAS iNTERVENçõES 

	 14	nov	•	14h00	–	16h00	•	Sala	a3	•	Bloco	Beta
Coordenador: Kátia Canil (UFABC)

CONSTRUiNdO iNdiCAdORES PARA O TRATAMENTO dE RiSCOS  
EM URBANizAçãO dE FAVELAS
Fernando R. Nogueira; Cláudia F.E. Paiva; Ricardo S. Moretti

MAPEAMENTO E GERENCiAMENTO dE ÁREAS dE RiSCO dE dESLizAMENTO 
E SOLAPAMENTO dE MARGEM NO MUNiCíPiO dE SANTO ANdRé, SP
Fabricio Araujo Mirandola; Eduardo Soares de Macedo; Marcelo Fischer 
Gramani; Alessandra Cristina Corsi; Kátia Canil

MOdELO GEOESPACiAL PARA O dESENVOLViMENTO SUSTENTÁVEL  
dA ExPANSãO URBANA
Liane Bueno
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POLíTiCAS PúBLiCAS E FAVELAS: ERRAdiCAçãO dO RiSCO OU 
hiGiENizAçãO URBANA? ESTUdOS dE CASO dO AGLOMERAdO SANTA 
LúCiA E dA ViLA BANdEiRANTES EM BELO hORizONTE
Márcia Helena Batista Corrêa da Costa; Luíza Bastos Lages; Thais Lopes 
Santana Isaias; Thaís Firmato Fortes; Lucas Martins de Castro; Pedro Henrique 
Coffran Carvalho

GT3: REASSENTAMENTO E A diMENSãO SOCiAL  
dOS PROJETOS dE URBANizAçãO

SESSãO 3.5: TRABALhO SOCiAL: COMPONENTES E dESAFiOS 

	 14	nov	•	14h00	–	16h00	•	Sala	a5	/	Bloco	Beta
Coordenador: Maria do Carmo Brant (PUC-SP)

CRiTéRiOS SOCiAiS dE PROJETO: UMA ANÁLiSE COMPARATiVA ENTRE O 
SELO CASA AzUL E O MOdELO dE TRABALhO TéCNiCO SOCiAL PROPOSTO 
PELO MiNiSTéRiO dAS CidAdES
André Araújo Almeida; Flavio Gondim Viana; Maria Augusta Justi Pisani

CidAdE iNFORMAL E VULNERABiLidAdE SOCiOECONôMiCA E CiViL: 
ESTUdO dE CASO dO JARdiM PROGRESSO EM TiJUCAS/SC
Giselle Carvalho; Sérgio Torres Moraes

GERAçãO dE TRABALhO E RENdA: UM ASPECTO CENTRAL NOS 
PROGRAMAS dE REASSENTAMENTO
Manoela Rodrigues Munhoz; Betina Ahlert; Georgia Volkmer

O TRABALhO SOCiAL dESENVOLVidO NO âMBiTO dOS PROGRAMAS dE 
URBANizAçãO dE FAVELAS E SEUS iMPACTOS NO COMBATE A POBREzA 
URBANA (1993 - 2013): AGENdA dE PESqUiSA EM CONSTRUçãO
Raquel Paiva Gomes; Marta Cirera

AVALiAçãO dE PóS OCUPAçãO EM hABiTAçãO dE iNTERESSE SOCiAL  
NA AMAzôNiA: AS NOVAS TERRiTORiALidAdES
Nelson Tito da Silva Azevedo; Leticia Scheer
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SESSãO 3.6: PRECARiEdAdE E SEGREGAçãO SOCiOESPACiAL 

	 14	nov	•	14h00	–	16h00	•	Sala	2S207	/	Bloco	alfa	2
Coordenador: Profa. Dra. Maria de Lourdes Fonseca (UFABC)

dESLOCAMENTO POPULACiONAL BRASiLEiRO, FRENTE à hEGEMONiA dO 
CAPiTAL: UMA qUESTãO SOCiAL
Vilma Pereira da Silva

A GEOPOLíTiCA dAS TRANSFORMAçõES METROPOLiTANAS E O PROCESSO 
dE REFAVELizAçãO
André Luís André

FRONTEiRAS (iN)ViSíVEiS dA CidAdE CAPiTALiSTA: SEGREGAçãO 
SOCiOESPACiAL NO MUNiCíPiO dE ANANiNdEUA-PA
Denison Martins dos Santos

FAVELAS CARiOCAS: RECORTES ESPACiAiS dA dESiGUALdAdE
Humberto Kzure-Cerquera e Gustavo Badolati Racca
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Resumos Sessões Especiais
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SE.1 - Áreas de Preservação Permanente, risco  
e assentamentos precários
13	nov	•	14hS	•	Sala	a4	/	Bloco	Beta

coordenação 
Sandra irene Momm Schult (UFABC)

expositores 
Luciana Travassos (UFABC)
Noemia Bohn (FURB)
Rafaela Vieira e Andrea kleis (FURB-UNiVALi)
Paula Ciminelli (PMSBC)

A implementação da área de Preservação Permanente (APP) em espaços 
urbanos consolidados, considerando a nova legislação de proteção 
da vegetação nativa Lei Federal 12.651/12, tem desdobramentos 
institucionais, territoriais e ecológicos. Essas questões tornam-se mais 
complexas quando associadas a um cenário de variabilidade climática 
com a piora nas condições de sustentabilidade dos sistemas naturais e 
das condições de riscos as quais as populações são expostas. 

Em espaços com precariedade socioambiental a implementação de 
áreas protegidas e a condição de risco associam-se às dificuldades de 
regularização fundiária e aos investimentos necessários para implantar 
e/ou complementar as redes de infraestrutura básica. No entanto, o risco 
não se refere somente aqueles aos quais as populações do local estão 
expostas, mas também aqueles associados aos sistemas e serviços 
ambientais, quando áreas fundamentais e frágeis são descaracterizadas. 

Neste sentido, espera-se discutir a implementação de espaços 
protegidos, como forma de minimizar os riscos, a partir da contribuição 
dos autores, com diferentes formações e experiências, da publicação “As 
múltiplas dimensões das áreas de Preservação Permanente”.
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SE.2 - UM NOVO PLANEJAMENTO PARA UM NOVO BRASiL?
13	nov	•	16hS	•	Sala	a4	/	Bloco	Beta

coordenação

Ester Limonad (UFF)

expositores 
Jeroen klink (UFABC)
Jorge Luiz Barbosa (UFF)

Trata-se de apresentar a coletânea “Um novo planejamento para um 
novo Brasil?” resultado do Simpósio ANPUR-SBPC, realizado em fins de 
julho de 2013. O tema do Simpósio veio ao encontro de muitas questões 
levantadas pelas jornadas de junho.

Uma vez que o Simpósio partiu da percepção de que as transformações 
em curso no Brasil demandam uma reflexão crítica sobre o planejamento 
e suas práticas. O país mudou, porém após mais de cinquenta anos de 
planejamento estatal permanecem as desigualdades socioespaciais com 
o agravamento dos problemas nas cidades e no campo.

Na perspectiva de construção de uma sociedade mais equânime o 
Simpósio postulava a necessidade de se considerar criticamente as 
possibilidades de ação e de reflexão de um planejamento de baixo para 
cima, para se pensar em soluções para as nossas cidades com um olhar 
no futuro. Assim, as contribuições do livro buscam entender, por ângulos 
diferentes e com esforços evidentes, os limites do planejamento, do 
Estado e a natureza das manifestações populares, que pipocaram por 
todo país e seguem pulsantes no presente.
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SE.3 - Filme “Velha Nova Jaguaré”
13	nov	•	19hS	•	Sala	a4	/	Bloco	Beta

coordenação 
Profa. Yvonne Mautner (FAU-USP)

participantes da mesa 
Arquiteta heloisa diniz de Rezende
Profa. dra. Maria de Lourdes zuquim (FAU-USP)

Apresentação e debate do vídeo “Velha Nova Jaguaré” (duração 23 min; 
ano 2013) que retrata as obras de urbanização da favela Nova Jaguaré.  
Apresenta a implantação de infraestrutura na favela e através dele 
documenta a lógica invertida de um processo de urbanização comum a 
uma grande maioria das cidades Latino Americanas. Ele se inicia com 
a autoconstrução da moradia em terra ocupada, para ser em seguida 
provido de infraestrutura e de equipamentos sociais, para finalmente ser 
registrado em um as built, completando-se assim o ‘projeto urbano’. As 
gravações foram iniciadas em março de 2011, pelo Lab Video/FAUUSP e 
NAPPLAC/FAUUSP, e estenderam-se até maio de 2013, acompanhando 
as obras de implantação de infraestrutura na favela. Em paralelo 
foram realizadas entrevistas com os participantes desta empreitada: 
moradores, associações locais, operários, arquitetos, funcionários 
da PMSP, da empreiteira, da gerenciadora social, da concessionária 
de serviço de saneamento. A partir destes depoimentos procurou-se 
traduzir o impacto que causou a necessária instalação da infraestrutura 
na favela e de suas consequências no cotidiano dos moradores.  As 
últimas gravações registraram o pós-obra na favela reurbanizada. 
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SE.4 - Metodologias de Projeto para Urbanização de Favelas
14/nov	•	14hS	•	Sala	a4	/	Bloco	Beta

coordenação 
Paulo Emilio B. Ferreira (Labhab/FAUUSP e Universidade 
Presbiteriana Mackenzie)

expositores 
Jonathas Magalhães (MPS Arquitetos Associados)
Caio Santamore (Peabiru - Trabalhos Comunitários e Ambientais)
Solange Carvalho (FAU/UFRJ) 

 

A sessão livre Metodologias de Projeto para Urbanização de Favelas 
deve ser arena de discussão crítica sobre os avanços, os recuos e 
alternativas no campo metodológico, tendo em vista alterações recentes 
no panorama institucional brasileiro.

Após décadas de experiências em urbanização de favelas, exitosas 
ou não, não há grandes avanços na sistematização de metodologias 
de projeto. As possibilidades de intervenção no contexto atual, com 
relativa capacidade de investimento pelo setor público e novos marcos 
regulatórios, não se refletem em avanços no campo da experimentação 
projetual, ou na consagração de padrões ótimos de qualidade. As 
experiências, sobretudo aquelas iniciadas nos anos 80 e 90, não são 
recuperadas, seja para se fazer uma análise crítica, seja para buscar 
novos padrões de qualidade. 

Esta sessão deve se debruçar sobre as conexões entre soluções 
urbanísticas, critérios de remoção e provisão habitacional, as ações 
interdisciplinares e intersetoriais, ações de mitigação de risco, além das 
variadas formas de participação popular. Assim pretende-se discutir o 
panorama atual a partir da recuperação do histórico de intervenções.
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PROGRAMA, PROJETO E OBRA PARA FAVELA

SESSãO 1.1 - PROGRAMAS dE URBANizAçãO dE FAVELAS: ALCANCE, 
COMPONENTES E ARTiCULAçãO iNSTiTUCiONAL  

| 16 | O ESPAçO dA CiêNCiA E dA TéCNiCA NA URBANizAçãO dE 
ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS: UMA ANÁLiSE dA GESTãO dO PAC RiO ANiL  
EM SãO LUíS, MARANhãO.

Frederico Lago Burnett (UEMA) - fredlburnett@gmail.com
ARQUITETO, MESTRE EM DESENVOLVIMENTO URBANO, DOUTOR EM POLíTICAS PúBLICAS, PROFESSOR DE ARQUITETURA E UR-

BANISMO E DO MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL E REGIONAL DA UEMA, SECRETáRIO-ADJUNTO DA SECID-MA.

Joana Barbosa Vieira da Silva (UFMG) - jovieirasilva@gmail.com
ARQUITETA, ESTUDANTE DE PóS-GRADUAçãO EM ARQUITETURA E URBANISMO NA UFMG

A experiência do PAC Rio Anil, projeto de remoção de palafitas e urbanização de assen-
tamentos precários em São Luís, Maranhão, iniciado em 2008 e ainda inconcluso, será 
utilizada neste trabalho para discutir as limitações de tais ações quando empreendidas em 
contexto social de reduzida produção acadêmica e escasso conhecimento técnico espe-
cífico, condições agravadas quando a intervenção, de caráter local devido às competên-
cias municipais no ordenamento do solo e assistência da comunidade, tem comando do 
governo estadual submetido a constante pressão popular. Com corpo técnico subdimen-
sionado para a complexidade da intervenção, o Programa foi concebido e desenvolvido 
sem a expertise exigida pela realidade socioespacial da região, preterindo o diálogo com 
a comunidade e subordinando o cumprimento de suas metas ao crescente protagonismo 
da construção da obra viária, projetada para impedir novas ocupações irregulares. Des-
considerando parcerias institucionais, contratando tardiamente o trabalho técnico social e 
o projeto de urbanização dos bairros consolidados, passando por inúmeras modificações 
até compartilhar responsabilidades com órgãos municipais, mas ainda com pendências 
na qualificação urbanística e relocação de centenas de palafitados, a trajetória do PAC 
Rio Anil compromete a credibilidade de novas e indispensáveis ações em assentamentos 
precários no Maranhão, tornando imprescindível e urgente sua avaliação crítica. 
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| 53 | PROGRAMA ViLA ViVA: iNTERVENçãO ESTRUTURAL EM ASSENTAMENTOS 
PRECÁRiOS – A ExPERiêNCiA dO MUNiCíPiO dE BELO hORizONTE 

Andrea Scalon Afonso (Urbel) - andrea.scalon@pbh.gov.br
ARQUITETA URBANISTA, ESPECIALISTA EM ARQUITETURA CONTEMPORâNEA PELA PUC MINAS; EM ENGENHARIA SANITáRIA E 

MEIO AMBIENTE PELA UFMG E EM PLANEJAMENTO AMBIENTAL URBANO PELA PUC MINAS. CHEFE DA DIVISãO DE NORMAS 

E PADRõES DA URBEL.

O artigo aborda a experiência de urbanização de favelas do município de Belo Horizonte, 
por meio do Programa Vila Viva. Apresenta seu histórico, sua caracterização, estrutura 
metodológica e condições operacionais, sendo estas focadas nos programas de finan-
ciamento do governo federal. Neste sentido, o artigo aponta, para reflexão, algumas 
considerações sobre as regras estabelecidas por esses programas de financiamento e 
suas consequências para o processo de urbanização de favelas.
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| 65 | LiMiTES E AVANçOS NA iNTERSETORiALidAdE dO PROGRAMA FAMíLiA 
PARANAENSE SOB A óTiCA dA hABiTAçãO SOCiAL

Corina Alessandra Bezerra Carril Ribeiro (Companhia de habitação do Paraná) - 
corinaribeiro@cohapar.pr.gov.br
SOCIóLOGA, DOUTORA UFPR. ANALISTA NA SUPERINTENDêNCIA DE URBANISMO (SUUR) DA CIA. DE HABITAçãO DO PARANá

isabella Soares Nascimento (Companhia de habitação do Paraná) - 
isabellasoares@cohapar.pr.gov.br
ARQUITETA E URBANISTA, MESTRE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLâNDIA. ARQUITETA E URBANISTA NA SUPERIN-

TENDêNCIA DE URBANISMO (SUUR) DA CIA. DE HABITAçãO DO PARANá

Jurandir Guatassara Boeira (Companhia de habitação do Paraná) -  
guatassara@cohapar.pr.gov.br
ARQUITETO E URBANISTA. DOUTOR PELA FAUUSP. SUPERINTENDENTE DE URBANISMO DA CIA. DE HABITAçãO DO PARANá

Maria Fernanda Lagana de Almeida Santos (Companhia de habitação do Paraná) - 
mflagana@cohapar.pr.gov.br
ARQUITETA E URBANISTA NA SUPERINTENDêNCIA DE URBANISMO (SUUR) DA CIA. DE HABITAçãO DO PARANá

Priscila Maia Rocha e Souza (Companhia de habitação do Paraná) - 
priscilamaia@cohapar.pr.gov.br 
ARQUITETA E URBANISTA NA SUPERINTENDêNCIA DE URBANISMO (SUUR) DA CIA. DE HABITAçãO DO PARANá

Theodozio Stachera Junior (Companhia de habitação do Paraná) -  
stachera@pr.gov.br
ENGENHEIRO CIVIL. MESTRE UTFPR. ATUA NA SUPERINTENDêNCIA DE URBANISMO (SUUR) DA CIA. DE HABITAçãO DO PARANá 

O presente artigo busca discutir as diretrizes do Programa Família Paranaense, apre-
sentando avanços e limites em sua proposta, com foco específico nas ações de gestão 
e intersetorialidade no âmbito da habitação social. Criado pela lei estadual nº 17.734 
de 2013, com o objetivo de promover a melhoria das condições de vida das famílias do 
Paraná que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio de ações integradas 
de vários setores da administração pública. A meta é atender até o final de 2014 cer-
ca de 80% dos municípios. Uma das características fortes do Programa são as ações 
intersetoriais, ou seja, as que dependem da ação integrada de várias áreas, tais como 
assistência social, habitação, segurança pública, agricultura, saúde, educação entre ou-
tras, o que representa um avanço contra a fragmentação das Políticas Públicas. Entre-
tanto, na prática se verifica uma série de obstáculos para que este Programa se torne 
uma realidade. No âmbito das ações de urbanização, que é o cerne deste trabalho, por 
exemplo, verifica-se um cenário preocupante por parte dos municípios: equipes técni-
cas fragilizadas; dificuldade em obtenção de áreas para o remanejamento de famílias 
e ausência de documentação fundiária, o que impossibilita o desenvolvimento pleno do 
Programa neste âmbito.
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| 78 | MORAR CARiOCA, A iNTENçãO E O GESTO: LiMiTES dO PLANEJAMENTO NA 
GESTãO URBANA CONTEMPORâNEA

Maria Julieta Nunes de Souza (iPPUR/UFRJ) - julieta.nunes@uol.com.br
ARQUITETA, MESTRE EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (IPPUR); DOUTORA EM COMUNICAçãO E CULTURA (ECO/

UFRJ); PROFESSORA ASSOCIADA DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL - IPPUR/UFRJ

O texto a seguir consiste em resultados parciais de pesquisa voltada à temática da 
urbanização de favelas no Rio de Janeiro, a partir dos anos 90 do século passado. Pre-
tende conhecer e entender os programas de urbanização em curso no Rio de Janeiro 
na atualidade, atendo-se mais especificamente, ao Programa Municipal de Integração 
de Assentamentos Precários Informais, mais conhecido como Programa Morar Carioca, 
datado de fins de 2010, que se encontra em linha de continuidade com o antecessor 
Favela-Bairro. Pretende-se evidenciar as ‘molas mestras’ do Morar Carioca, atentando 
para as idas e vindas que marcam o desenrolar de implementação e aspectos metodo-
lógicos deste ambicioso Programa, vis a vis aqueles consagrados pelo seu antecessor 
Favela-Bairro. Entende-se que este elementos possam espelhar os modos de ver as 
favelas, seus moradores e sua integração à cidade no âmbito do planejamento urbano 
da cidade como um todo, e os possíveis sentidos das propostas do poder público no 
presente momento, considerando, entre outros assuntos, a repercussão para as favelas 
derivada da sediamento dos megaeventos – Mundial de Futebol e Jogos Olímpicos - 
pela cidade.

    



39

GT1

| 123 | O PROGRAMA dE ACELERAçãO dO CRESCiMENTO E AS OBRAS dE 
iNFRAESTRUTURA URBANA – AVANçOS E dESAFiOS

Maria Fernandes Caldas (MPOG) 
ARQUITETA E URBANISTA, DOUTORANDA EM PLANEJAMENTO URBANO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTUTURA URBANA E SOCIAL DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE ACELERAçãO DO 

CRESCIMENTO – MINISTéRIO DO PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E 

Marcio Luiz Vale (MPOG) 
ARQUITETO E URBANISTA, MESTRE EM ENGENHARIA URBANA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SãO CARLOS, COORDENA-

DOR-GERAL DE HABITAçãO DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE ACELERAçãO DO CRESCIMENTO – MINISTéRIO DO PLANE-

JAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO

O rápido processo de urbanização brasileiro gerou grandes distorções quanto a ocupa-
ção do território urbano e a disponibilidade de infraestrutura, especialmente para a po-
pulação de baixa renda. As grandes cidades cresceram desordenadamente e nelas não 
há lugar para os pobres a não ser as periferias e as áreas impróprias a ocupação. O 
Poder Público, incapaz de acompanhar a expansão das cidades, contribuiu para agravar 
as desigualdades ao destinar investimentos para as áreas já valorizadas pelo mercado.

Com a redemocratização do país e a luta dos movimentos sociais pela Reforma Urba-
na muitos avanços foram feitos, no campo normativo e institucional. Também, após 
décadas sem investimentos em infraestrutura urbana, o Governo Federal através do 
Programa de Aceleração do Crescimento retomou a agenda do desenvolvimento urba-
no, apoiando, com vultosos recursos financeiros, Estados e Municípios na desafiadora 
tarefa de tornar nossas cidades menos desiguais com a realização de milhares de obras 
em todo o país.

No entanto, alguns resultados, a exemplo da urbanização de assentamentos precários, 
estão bastante aquém do esperado, mesmo considerando a complexidade operacional 
deste tipo de intervenção. Sem esgotar a questão, este artigo tenta analisar suas causas 
e sintetizar alguns dos desafios que devem ser enfrentados para a efetiva aceleração 
do crescimento.
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| 3 | REGULARizAçãO E URBANizAçãO PARTiCiPATiVAS dE FAVELAS: 
MOBiLizAçãO SOCiAL diGiTAL COMO OPORTUNidAdE PROCEdiMENTAL

Flavia Neves Maia (UFRJ) - flavianevesmaia@gmail.com
ARQUITETA URBANISTA, ESTUDANTE DE DOUTORADO EM URBANISMO, PROURB - FAU - UFRJ

Ayara Mendo Perez (UFRJ) - ayara.mendo@gmail.com
ARQUITETA URBANISTA, MESTRE EM URBANISMO, PROURB - FAU - UFRJ

A necessidade de participação cidadã na regularização e urbanização de favelas é con-
senso na literatura sobre o tema, além de ser prevista em lei. Entretanto, é recorrente a 
crítica a respeito dos obstáculos à participação genuína em tais processos. Este trabalho 
propõe que a incorporação de mecanismos de mobilização social digital a procedimen-
tos iniciais de regularização e urbanização – a saber, cadastro socioeconômico, levan-
tamento planialtimétrico e elaboração do programa de necessidades – pode contribuir 
para a superação de tais obstáculos. 

Para tanto, são confrontados três obstáculos procedimentais para a regularização fun-
diária e urbanização participativas de favelas levantados na literatura recente, com três 
possibilidades de superação destes, oferecidas pela mobilização social digital na prá-
tica. Para apontar estas possibilidades, são resgatadas experiências de mapeamento 
digital colaborativo em áreas de vulnerabilidade socioambiental. Sugere-se que o amplo 
envolvimento cidadão e os mapas detalhados conseguidos nestas áreas com poucos 
recursos financeiros, em um curto tempo, representam considerável oportunidade para 
os processos de regularização e urbanização de favelas. Esta oportunidade implica em, 
de um lado, aumentar a agilidade e a precisão do diagnóstico destas áreas para fins de 
planejamento e projeto urbano e, de outro em fortalecer seu capital social. é, por isso, 
relevante que seja considerada.
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| 46 | iNTERLOCUçõES ENTRE ACAdEMiA E PRÁTiCA PROFiSSiONAL EM PROJETOS 
dE URBANizAçãO E hABiTAçãO EM FAVELAS: A ExPERiêNCiA dO iii WORkShOP 
iNTERNACiONAL dE dESENhO URBANO UFPE/AA 

José de Souza Brandão Neto (UFPE) - zeca.brandao@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA, DOUTOR EM HOUSING AND URBANISM PELA AA SCHOOL, PROFESSOR ADJUNTO DE PóS-GRADUA-

çãO DA UFPE, SECRETáRIO ExECUTIVO DA SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Carolina da Fonseca Lima Brasileiro (UNiNASSAU) -  
carolina_brasileiro@hotmail.com
ARQUITETA E URBANISTA, MESTRE PELO MDU/UFPE, PROFESSORA DA UNINASSAU, ARQUITETA E URBANISTA DA SECRETARIA 

DAS CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.  

O Brasil tem vivido um momento de intenso crescimento urbano e aceleração da sua 
produção habitacional, impulsionado pela implementação de Programas Federais como 
o “Minha Casa, Minha Vida” (2009) e “PAC – Urbanização de Assentamentos Precários” 
(2007). Os projetos desenvolvidos com estes recursos, contudo, têm, majoritariamente, 
atendido a uma demanda por construção em quantidade, deixando a desejar na qualida-
de das soluções arquitetônicas e urbanísticas. Este panorama suscita o estudo de novas 
estratégias projetuais, que atentem para os aspectos críticos do desenho até então 
produzido e permitam soluções articuladoras das múltiplas escalas da cidade. O artigo 
contribui para a construção deste conhecimento, propondo uma maior articulação entre 
as atividades desenvolvidas no âmbito acadêmico e na prática profissional, através de 
workshops que estudem problemas reais e possam viabilizar propostas bem fundamen-
tadas, aptas a serem implementadas pelos governos. Para fundamentar esta discussão, 
são expostos os resultados do III Workshop Internacional de Desenho Urbano UFPE/AA – 
Programa Minha Casa Minha Vida: Habitação Social e Intervenção Urbana, desenvolvido 
em 2013, numa parceria do Ministério das Cidades com o Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE) e o 
Programa de Pós-Graduação Housing and Urbanism, da Architectural Association School 
of Architecture (AA), de Londres. 
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| 77 | SiSTEMA dE ESPAçOS LiVRES: ESTUdO dE CASO ViLA BRANdiNA

Gabriella Falzetta Rizzo (PUC-Campinas) - gabriellaf.rizzo@gmail.com
ARQUITETA URBANISTA PELA PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATóLICA DE CAMPINAS.

Thiago Carneiro Amin (PUC-Campinas) 
ARQUITETO E URBANISTA, MESTRE EM URBANISMO PELA PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATóLICA DE CAMPINAS  

E PROFESSOR NA MESMA. 

Esse artigo analisa o território da favela Brandina, bem como, os seus espaços vazios e 
subutilizados e tem o objetivo de identificar possíveis áreas com potencialidade de se 
tornar espaços públicos de qualidade que atendam toda a comunidade. Logo, deter-
minam-se esses espaços livres e de acordo com algumas proximidades territoriais e 
características desses espaços se estabelece quatro tipologias de intervenção. Essas 
tipologias são estruturadas entre si por uma proposta de implementação de vias com-
partilhadas e equipamentos públicos já existentes. A proposta baseia-se em basica-
mente costurar os espaços de permanência com os espaços de fluxo, criando eixos de 
convívio e coletividade, conectando por fim, essa estrutura a cidade formal, através de 
um Sistema de Espaços Livres. Chega-se a um resultado projetual que tem o objetivo de 
qualificar o espaço público e melhorar a vida e a convivência dos moradores. Conclui-se 
que o projeto tem o potencial de (re)valorizar esse território, contribuindo para melho-
ria do ambiente urbano e proporcionando encontros públicos de forma mais diversa e 
qualificada, sempre pensando em um envolvimento da população com seu espaço de 
vida cotidiana.
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| 96 | iNTERVENçõES URBANíSTiCAS EM FAVELAS: CONSTRUiNdO UMA PRÁxiS 
POSSíVEL NA CidAdE dO RiO dE JANEiRO

Jacira Saavedra Farias (UFRJ) - jacira.saavedra.farias@gmail.com
Juliana Canedo (UFRJ) - canedoju@gmail.com
Victor Andrade (UFRJ) - acsvictor@hotmail.com
João Paulo huguenin (UFRJ) - arquiteto.huguenin@gmail.com
Patricia Maya-Monteiro - (pmmayam@gmail.com)

Apresentamos uma proposta metodológica de projeto de urbanização para as favelas do 
Rio de Janeiro. Buscamos uma abordagem prática capaz de responder à diversidade de 
casos sem imposição de modelos: uma abordagem que leve em conta as esferas social 
e espacial, reconhecendo seus modos de organização e seus agentes de transformação. 
A abordagem é voltada para a prática: extrapola o ambiente acadêmico sem perder o 
intercâmbio com a teoria.

Elaboramos categorias metodológicas para conduzir o processo projetual em favelas 
incorporando formas de participação efetivas da população em suas diversas etapas. As 
categorias Legitimidade, Multiplicidade, Permeabilidade, Habitabilidade e Sustentabili-
dade incorporaram transversalmente os diversos aspectos da urbanização de favelas e 
reforçam o caráter multifuncional das decisões de projeto tomadas a partir da metodo-
logia proposta. 

Propomos reconhecer que as favelas cariocas têm potencial de se tornarem bairros sus-
tentáveis e indicamos estratégias para atingir esse potencial. A morfologia das favelas 
incentiva uma maior vitalidade dos espaços públicos – que podem ser interpretados 
como palco da diversidade social e da democracia. A forma e a densidade populacional 
e construída destas morfologias incentivam uma mobilidade mais sustentável.
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| 106 | PRECARiEdAdES hABiTACiONAiS: UM ENSAiO dE qUALiFiCAçãO  
E qUANTiFiCAçãO, UMA METOdOLOGiA dE PROJETO PARA iNTERVENçãO  
EM FAVELAS

Caio Santo Amore (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
caio@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA, DOUTOR PELA FAUUSP

Andrea quintanilha de Castro (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) - 
andrea@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA, MESTRANDA PELO IAU-USP/SãO CARLOS

Rafael Borges Pereira (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
rafael@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA, MESTRANDO PELA FAUUSP

Fernando Nigro Rodrigues (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) - 
fernando@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA

daniela Perre Rodrigues (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) - 
daniela@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

Marina Barrio Pereira (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
marina@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

Maria Rita de Sá Brasil horigoshi (Peabiru - trabalhos comunitários e 
ambientais) - mariarita@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

O presente artigo descreve e procura discutir uma metodologia de identificação, catego-
rização (qualificação), classificação e medição (quantificação) de precariedades habita-
cionais em levantamentos para desenvolvimento de projetos de urbanização de favelas 
que há quase uma década vem sendo progressivamente experimentada, readequada e, 
de certa forma, aperfeiçoada pela ONG de Assessoria Técnica Peabiru - trabalhos comu-
nitários e ambientais. A hipótese que será apresentada aqui é que a leitura em maiores 
detalhes das condições habitacionais é capaz de organizar um método de projeto bastante 
complexo, pois baseado em parâmetros particulares, individuais, que chegam a pautar 
critérios públicos para remoções e consolidações de moradias nos territórios de favela.

Serão apresentados e discutidos os métodos qualitativo e quantitativo de pesquisa em 
contraponto com as intervenções. A partir da leitura das grandes etapas dos processos 
de intervenção favelas e assentamentos precários — levantamentos, planos/projetos 
e obras — e de alguns dos métodos e critérios comumente utilizados principalmente 
nos processos de levantamento e projetos, será relatado o acúmulo das experiências 
vivenciadas pela Peabiru, que partem de levantamentos das condições habitacionais de 
cada domicílio para as definições de projeto. Enfim, pretende-se problematizar as portas 
abertas por essa metodologia, como reconhecimento e compreensão mais ampla das 
realidades e necessidades habitacionais.
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SESSãO 1.3 - URBANizAçãO E REqUALiFiCAçãO hABiTACiONAL 

| 25 | REqUALiFiCAçãO hABiTACiONAL EM FAVELAS URBANizAdAS:  
A ExPERiêNCiA dE diAdEMA

Claudia Bastos Coelho (FAU-USP) - clau.bcoelho@gmail.com
GRADUADA EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA FAU MACKENZIE, MESTRANDA FAU-USP. ARQUITETA NA SECRETARIA DE 

HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICíPIO DE DIADEMA.

O processo de urbanização excludente que caracterizou o crescimento das metrópoles 
brasileiras levou ao estabelecimento de assentamentos informais nas periferias das 
cidades, em áreas não dotadas de infraestrutura e muitas vezes caracterizadas pela 
fragilidade ambiental. Apesar dos avanços obtidos através dos programas de urbani-
zação de favelas, que possibilitaram o acesso da população à infraestrutura básica e 
equipamentos públicos, ainda persistem nestas áreas situações de precariedade rela-
cionadas às unidades habitacionais. O município de Diadema, na região metropolitana 
de São Paulo vem realizando intervenções de requalificação habitacional em favelas 
urbanizadas há quase uma década. O presente trabalho tem por objetivo resgatar o 
histórico destas intervenções, realizando uma avaliação sobre seus resultados e apon-
tando as dificuldades e potencialidades para o aprimoramento das práticas. Além disso, 
busca realizar uma comparação entre as ações executadas e a proposta apresentada 
pelo Plano Local de Habitação de Interesse Social do município para o Programa de 
Requalificação Habitacional.
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| 29 | A CONTRiBUiçãO dA ExTENSãO UNiVERSiTÁRiA PARA FUTUROS PROJETOS 
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ARQUITETA E URBANISTA, DOUTORANDA DA FAUUSP. PROFESSORA DO DEPARTAMENTO ACADêMICO DE CONSTRUçãO CIVIL 

- áREA DE PLANEJAMENTO URBANO DA UNIVERSIDADE TECNOLóGICA FEDERAL DO PARANá - UTFPR. 

Paulo Rolando de Lima (UTFPR) - prlima@onda.com.br
ARQUITETO E URBANISTA, PROFESSOR DO DEPARTAMENTO ACADêMICO DE CONSTRUçãO CIVIL - áREA DE PLANEJAMENTO 

URBANO DA UNIVERSIDADE TECNOLóGICA FEDERAL DO PARANá - UTFPR. 

Simone Aparecida Polli (UTFPR) - simonep@utfpr.edu.br
ARQUITETA E URBANISTA, PROFESSORA DO DEPARTAMENTO ACADêMICO DE CONSTRUçãO CIVIL - áREA DE PLANEJAMENTO 

URBANO DA UNIVERSIDADE TECNOLóGICA FEDERAL DO PARANá - UTFPR. 

Este trabalho traz à mesa de debate a seguinte questão central: como as universidades, 
especialmente as instituições públicas, podem contribuir tecnicamente com as comuni-
dades em situação de precariedade, melhorando a condição urbanística e socioambien-
tal das cidades. O artigo tem como pressuposto que a extensão universitária pode ser 
a ferramenta mais adequada para este fim. Devido à possibilidade de contribuir direta-
mente para as necessidades da população contemplada, e ao mesmo tempo, auxiliar na 
formação de um profissional mais comprometido com as questões sociais e urbanas da 
atualidade. No decorrer do trabalho apresenta-se uma contextualização da problemá-
tica habitacional em Curitiba como introdução aos dois estudos de caso: Comunidade 
Ilha e Vila Nova Esperança. Os dois assentamentos precários são objeto de estudo dos 
projetos de extensão, na linha temática de desenvolvimento urbano, do Programa de 
Extensão Universitária – PROExT para o ano de 2014, na Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná – UTFPR. Ao final do artigo são feitas algumas reflexões a partir desta 
vivência, sobre os “limites” enfrentados em projetos de extensão universitária desta 
natureza e também, sobre suas “possibilidades” como instrumento de transformação 
urbana, social e acadêmica. 
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| 108 | ENTRE A NECESSidAdE E A GESTãO: O LUGAR dAS MELhORiAS 
hABiTACiONAiS NAS POLíTiCAS dE URBANizAçãO dE FAVELAS

Caio Santo Amore de Carvalho (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) - 
caio@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA, DOUTOR PELA FAUUSP

Rafael Borges Pereira (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
rafael@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA, MESTRANDO PELA FAUUSP

Andrea quintanilha de Castro (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais - 
andrea@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA, MESTRANDA PELO IAU-USP/SãO CARLOS

daniela Perre Rodrigues (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) - 
daniela@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

Fernando Nigro Rodrigues (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) - 
fernando@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA 

Marina Barrio Pereira (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
marina@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

Maria Rita de Sá Brasil horigoshi (Peabiru - trabalhos comunitários e 
ambientais) - marina@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

O presente artigo trata do componente “melhorias habitacionais” nos processos de ur-
banização de favelas, seus programas e financiamentos públicos. Parte-se de uma re-
flexão sobre os conceitos de “déficit” e “inadequação” habitacional – construídos com 
dados secundários do Censo do IBGE 2010 –, sobre o tratamento histórico dado aos 
chamados assentamentos precários – que vão da ideia de “aberração” à de “integração 
à cidade” – e de algumas experiências concretas de trabalhos da ONG de assesso-
ria técnica Peabiru em projetos de urbanização de favelas para se identificar as “ne-
cessidades habitacionais” e desenvolver a hipótese de que as melhorias habitacionais 
ocupam um espaço absolutamente residual nas políticas urbanas brasileiras. 

A desimportância que as melhorias adquirem em tais processos não corresponde às ne-
cessidades reais, tendo em vista a escala da produção informal da moradia, a proporção 
de domicílios que são removidos e reassentados em relação à proporção dos consolidados 
nos projetos e obras de urbanização e por fim o papel que a precariedade da habitação, 
das suas condições construtivas, exerce no território, determinando o “jeitão” de favela. A 
pulverização do problema, o baixo interesse dos poderes públicos e dos grandes grupos 
econômicos nessa temática findam, no argumento organizado neste texto, escateando 
as melhorias, negligenciando-as, tanto quando se avaliam as ações concretas, quanto o 
percentual de recursos públicos investidos nos programas de urbanização.
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Melhorar ao invés de fazer o novo, identificar as necessidades e precariedades, encon-
trar soluções habitacionais particulares, considerar que os assentamentos precários são 
efetivamente a cidade… há argumentos e dados suficientes para justificar que esses 
fossem eixos centrais dos programas habitacionais, contudo, são ações que não logram 
estruturar-se nas políticas públicas.

| 115 | ENTRE A CASA E A RUA: PRÁTiCAS dE MELhORiAS hABiTACiONAiS 
ASSOCiAdAS à URBANizAçãO dE FAVELAS

Renata Maria Pinto Moreira (Tereza Arquitetura e PMSP) -  
moreira.rmp@gmail.com
ARQUITETA, DOUTORANDA FAUUSP, DOCENTE FIAM-FAAM, ASSESSORA PMSP

Taís Jamra Tsukumo (Tereza Arquitetura e PMSP) - ttsukumo@gmail.com
ARQUITETA, MESTRE FAUUSP, DOCENTE FIAM-FAAM, ASSESSORA PMSP

A qualificação espacial das moradias remanescentes nos projetos de urbanização de 
favelas é uma evolução importante das políticas habitacionais. No entanto, no novo 
desenvolvimentismo - em que interesses dos capitais de grande escala se impõem 
sobre o planejamento público de moradia - as soluções espaciais dos projetos para 
favelas têm assumido o pragmatismo da remoção e reconstrução na mesma área. A 
ausência de reflexão crítica desse modelo parece indicar um momento chave para res-
gatar experiências, mesmo incipientes, que representem acúmulo de conhecimento e 
ambientes de aprendizado neste campo, ligado às particularidades da informalidade e 
das mobilizações urbanas. E, ainda, de resgatar na história como o desafio habitacional 
foi elaborado e praticado como desafio arquitetônico.

Este artigo apresenta reflexões sobre uma experiência prática profissional: o projeto 
para Melhorias Habitacionais na favela Jardim Comunitário, no município de Taboão 
da Serra. Sua diretriz - de avaliar o espaço como um contínuo desde a casa até as in-
fraestruturas públicas - indica possíveis inflexões para o paradigma metodológico dos 
projetos em favelas, principalmente em termos de articulação entre escalas: efetivar as 
políticas na ponta final do processo e adequar soluções ao padrão de disponibilidade de 
terras para habitação nas metrópoles brasileiras – cada vez menores e dispersas em 
tecidos urbanos valorizados.
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RESidêNCiA EM ARqUiTETURA E URBANiSMO E ENGENhARiA NA UFBA

ângela Gordilho Souza (UFBA) - agsouza@terra.com.br

Propõe-se apresentar a experiência recente da Residência Profissional em Arquitetu-
ra, Urbanismo e Engenharia, implantada de forma pioneira na Universidade Federal da 
Bahia, pela Faculdade de Arquitetura, em parceria com a Escola Politécnica, como pós-
graduação lato sensu, semelhante ao que já ocorre na medicina. Está voltada para a es-
pecialização e prática de assistência técnica em habitação e direito à cidade, ampliando 
assim a inserção social da universidade e o acesso a recursos públicos nessa área de 
atuação. Esse projeto, gestado coletivamente nos últimos anos, finalmente põe em prá-
tica a Lei Federal 11.888/2008 – Assistência Técnica Pública e Gratuita para Habitação 
de Interesse Social –, com potencialidade para se firmar como atividade continuada, 
em rede nacional. Essa experiência de interface entre ensino, pesquisa e extensão visa 
capacitar, de forma participativa, profissionais e cidadãos para viabilizar projetos inova-
dores de inserção urbana e inclusão social, aprendendo com a cidade, em um amplo e 
permanente diálogo, que defina novos compromissos na conquista de cidades melhores 
e mais justas. 

PALAVRAS-CHAVE: ASSISTêNCIA TéCNICA; UNIVERSIDADE; RESIDêNCIA PROFISSIONAL; HABITAçãO; DIREITO à CIDADE.
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SESSãO 1.4 - URBANizAçãO dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS: ExPERiêNCiAS i 

| 26 | A qUESTãO dA MOBiLidAdE NOS PROJETOS dE URBANizAçãO:  
O TELEFéRiCO COMO MOdAL dE TRANSPORTE NAS FAVELAS

Lídia Borgo duarte Santos (PUC-RJ) - lidiaborgo@yahoo.com.br
ARQUITETA E URBANISTA, MESTRANDA EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL PELA PONTIFíCIA CATóLICA DO RIO DE 

JANEIRO (PUC-RJ) E PELA TECHNISCHE UNIVERSITäT BRAUNSCHWEIG.

Rafael Soares Gonçalves (PUC-RJ) - rafaelsgoncalves@yahoo.com.br
ADVOGADO, DOUTOR EM HISTóRIA PELA UNIVERSIDADE DE PARIS VII, PóS-DOUTOR PELA EHESS E PROFESSOR ADJUNTO 

DA PUC-RIO.

Este artigo expõe um estudo sobre o teleférico como um equipamento implantado pelo 
poder público nas favelas de encostas para solucionar a mobilidade urbana. Os projetos 
apresentados são o Metrocable em Medellín, o teleférico de San Augustín em Caracas, 
o teleférico do Complexo do Alemão, o teleférico do morro da Providência e o projeto 
para o teleférico da favela da Rocinha. A princípio é exposta a questão da mobilidade 
nas favelas de encostas com suas peculiaridades espaciais e os transportes existentes 
nas favelas do Rio de Janeiro: tanto os alternativos e informais, quanto os equipamentos 
executados pelo Estado, como os planos inclinados da favela do Pavão Pavãozinho e do 
morro Santa Marta, assim como o elevador do Cantagalo. Por fim, aprofunda a questão 
da mobilidade a partir dos exemplos de teleféricos citados, onde se buscou analisar os 
impactos sociais resultantes da implantação desse sistema nas favelas cariocas.  
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| 33 | O PROGRAMA dE ACELERAçãO dO CRESCiMENTO-URBANizAçãO  
dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS (PAC-UAP) NA REGiãO dO ABC: 
CARACTERíSTiCA E ExECUçãO

Rosana denaldi (UFABC) - denaldi.rosana@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA. DOUTORA PELA FAU-USP. PROFESSORA DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIêNCIAS 

SOCIAIS APLICADAS – CECS DA UFABC

Ana Gabriela Akaishi (UFABC) - ana.akaishi@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA. MESTRE PELA UFABC. PESQUISADORA CNPQ

Claudia Paiva (UFABC) - claudia.paiva@ufabc.edu.br
ENGENHEIRA, DRA. PROFESSORA ADJUNTA DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIêNCIAS SOCIAIS APLICADAS – 

CECS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

Fernando Rocha Nogueira (UFABC) - fernandorn@uol.com.br
GEóLOGO, DR. PROFESSOR ADJUNTO DO PROFESSORES DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIêNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS – CECS DA UFABC

Juliana Petrarolli (UFABC) - ju.petrarolli@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA. MESTRANDA UFABC

Ricardo Moretti (UFABC) - ricardo.moretti@ufabc.edu.br
ENGENHEIRO, DR. PROFESSOR TITULAR DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIêNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CECS 

DA UFABC

Este trabalho apresenta uma síntese dos resultados da primeira etapa da pesquisa de-
nominada “Urbanização de Assentamentos precários no âmbito do Programa de Acele-
ração do Crescimento na Região do ABC” . Objetiva gerar hipóteses explicativas para o 
baixo índice de execução das obras do Programa de Aceleração do Crescimento - Urba-
nização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) na Região do ABC e no Brasil. A referida 
região possui 49 assentamentos precários do tipo favela com algum tipo de intervenção 
no âmbito do PAC-UAP e investimentos, no âmbito desse programa, da ordem de R$ 
1,3 bilhão. Trata-se de uma região que abriga municípios que implementaram progra-
mas pioneiros de urbanização de favelas. Considera-se que, para compreender o baixo 
índice de execução das obras de urbanização de favelas nessa região e no Brasil, será 
importante entender a natureza e complexidade dessas intervenções, as limitações ins-
titucionais dos governos municipais e da Caixa Econômica Federal, além de identificar 
os obstáculos relacionados com a regulamentação do programa, ou seja, regras para 
contratação e execução dos empreendimentos.
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| 70 | GRANdES ESTRUTURAS dO PAC EM FAVELAS:  
O CASO dO TELEFéRiCO dO ALEMãO

Carlos henrique Magalhães de Lima (PROURB-UFRJ) - grao.ds@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA, MESTRE PPG-FAU-UNB, DOUTORANDO NA PROURB-FAU-UFRJ

Marcela Marques Abla (PROURB-UFRJ) - marcelamabla@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA, MESTRE ETSAB-UPC, DOUTORANDA NA PROURB-FAU-UFRJ

Marcelo Caetano Andreoli (PROURB-UFRJ) - marcelocandreoli@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA, MESTRE PUC/PR, DOUTORANDO NA PROURB-FAU-UFRJ

Este trabalho tem por objetivo levantar questões sobre perspectivas recentes de urba-
nização em favelas no Rio de Janeiro, tendo como caso referencial a implantação do 
Teleférico no Complexo do Alemão. Inaugurado em 2011, sua construção revela aspec-
tos da atual política de intervenção por parte do Estado, configurada em torno de uma 
ostensiva ocupação nas áreas de favela com a finalidade de instituir o seu controle. 
A construção do equipamento instituiu uma nova dinâmica no Complexo do Alemão e 
bairros adjacentes no que se refere a paisagem, mobilidade, habitação e infraestrutura. 
No entanto, a região ainda apresenta desequilíbrios e fragilidades, em muitos casos, 
causados pela implantação do próprio teleférico e de outras obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) - paradoxo que revela obstáculos para construção 
de metodologias de projeto e planejamento que almejem uma maior equidade urbana. 
Espera-se que este trabalho possa contribuir na direção de formas mais abrangentes e 
inclusivas no que se refere às favelas, por meio da identificação de outras dimensões e 
particularidades que se impõe diante desse desafio.

PALAVRAS-CHAVE: URBANIZAçãO EM FAVELAS, TELEFéRICO, COMPLExO DO ALEMãO, PROGRAMA DE ACELERAçãO DO 

CRESCIMENTO
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| 104 | dEz ANOS dA POLíTiCA hABiTACiONAL dO MUNiCíPiO dE OSASCO: 
AVANçOS, POTENCiALidAdES E A CONTiNUidAdE dE UMA POLíTiCA

Sergio Gonçalves (Prefeitura de Osasco/SP) - gabinete.sehdu@osasco.sp.gov.br
ARQUITETO E URBANISTA, SECRETáRIO DE HABITAçãO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE OSASCO

Cristiane dutra (Prefeitura de Osasco/SP) - cristiane.sehdu@osasco.sp.gov.br
ARQUITETA E URBANISTA, DIRETORA DEPARTAMENTO DE HABITAçãO DE INTERESSE SOCIAL DE OSASCO

heloisa diniz de Rezende (Prefeitura de Osasco/SP) - hdr.osasco@yahoo.com.br
ARQUITETA E URBANISTA

Viviane Manzione Rubio (Prefeitura de Osasco/SP) - vivianerubio@hotmail.com
ARQUITETA E URBANISTA

daniel Baptista Vio (Prefeitura de Osasco/SP) - dbvio82@gmail.com
CIENTISTA SOCIAL

Luciane dalla Valle (Prefeitura de Osasco/SP) - ludallavalle@gmail.com
ADVOGADA

Marcela hoenen (Prefeitura de Osasco/SP) - ceia.hoenen@hotmail.com
ASSISTENTE SOCIAL

Sandra Simões de Abreu Lessi (Prefeitura de Osasco/SP) -  
sandrasimoesal@gmail.com
ASSISTENTE SOCIAL

O presente artigo tem como objetivo apresentar a política de urbanização de favelas 
do município de Osasco através das principais urbanizações realizadas pela Secretaria 
de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHDU do município de Osasco ao longo da 
última década (2005 – 2014).

Pretende-se demonstrar a produção realizada pela Secretaria neste período e analisar o 
impacto das intervenções no território, seus avanços, impasses e perspectivas abertas 
ao longo do processo.
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SESSãO 1.5 - FAVELA, CidAdE E REGULAçãO 

| 14 | AS FAVELAS dE VOTORANTiM: CRiTéRiOS PARA iNTROdUçãO dOS 
iNSTRUMENTOS dO ESTATUTO dA CidAdE NO COMBATE à SEGREGAçãO URBANA

Tiago da Guia Oliveira (UFSCar / Prefeitura de Sorocaba/SP) -  
tiagodaguia@yahoo.com.br
ARQUITETO NA PREFEITURA DE SOROCABA, ESPECIALISTA EM ADMINISTRAçãO PúBLICA E GESTãO DE CIDADES, MESTRAN-

DO NA UFSCAR E PROFESSOR NA UNIVERSIDADE DE SOROCABA

Fernanda Sola (UFSCar) - sollafernanda@gmail.com
PROFESSORA DA PóS-GRADUAçãO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SãO CARLOS 

Eliana Cardoso Leite (UFSCar) - cardosoleite@yahoo.com.br
PROFESSORA DA PóS-GRADUAçãO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SãO CARLOS 

Desde a passagem brasileira de status agrário para o processo urbano-capitalista no sé-
culo xx, o Brasil se deparou com uma consequência negativa da urbanização desorgani-
zada e vinculada à industrialização, a formação de favelas em áreas ambientais e o es-
praiamento de loteamentos irregulares nas periferias, frutos da segregação socioespacial.

Através de consulta em referenciais teóricos, a pesquisa fomentou critérios que pautem 
um diagnóstico físico-sócio-ambiental da área ocupada por favela e que sofrerá interven-
ção pela introdução dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Esses critérios foram com-
pilados em tabelas para organizar os dados das discussões de revisão do Plano Diretor.

Adotou-se a cidade de Votorantim como estudo de caso, a fim de aplicar as tabelas 
numa cidade de médio-porte, em crescente processo de segregação e inserida na re-
cém-criada Região Metropolitana de Sorocaba, possibilitando um paralelo com a Me-
trópole de São Paulo. 

Na etapa seguinte escolheram-se randomicamente três áreas favelizadas para aplicar os 
critérios e produzir os diagnósticos que constataram as carências e qualidades das áreas.

Como resultado apresentou-se quais instrumentos do Estatuto da Cidade podem ser 
discutidos nas audiências públicas para a mitigação do processo de segregação urbana 
e qual a melhor solução nos casos estudados: a urbanização ou a remoção da favela.

Palavras-chave: Segregação socioespacial urbana. Estatuto da Cidade. Plano Diretor de 
Votorantim. Favelas em áreas ambientais. 
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| 37 | dE ENTRAVE AO dESENVOLViMENTO A PESSOAS COM diREiTOS: A 
ExPERiêNCiA dO PLANO POPULAR ALTERNATiVO dA FAVELA dA PAz EM iTAqUERA

Caio Santo Amore (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
caio@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA, DOUTOR PELA FAUUSP

Nunes Lopes dos Reis (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
nunes@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA 

Rafael Borges Pereira (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
rafael@peabirutca.org.br  ARQUITETO E URBANISTA, MESTRANDO PELA FAUUSP

Maria Rita de Sá Brasil horigoshi (Peabiru - trabalhos comunitários e 
ambientais) - mariarita@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

daniela Perre Rodrigues (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) - 
daniela@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

Marina Barrio Pereira (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais) -  
marina@peabirutca.org.br  ARQUITETA E URBANISTA 

daniela zilio (Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais)  ARQUITETA E URBANISTA 

Este artigo trata da experiência desenvolvida pela assessoria técnica Peabiru – trabalhos 
comunitários e ambientais na elaboração do Plano Alternativo Popular para urbanização 
da Favela da Paz, uma comunidade localizada a menos de 1 Km do estádio Itaquerão e 
que, em particular à época em que o Plano foi desenvolvido, se encontrava em ameaça 
iminente de remoção.

A Peabiru chegou à comunidade através da ação do coletivo Comunidades Unidas de 
Itaquera, que vinha desenvolvendo um trabalho de mobilização de lideranças e mora-
dores desta e de outras comunidades ameaçadas. O trabalho ocorreu entre outubro de 
2012 e abril de 2013 e envolveu, além de arquitetos e urbanistas da Peabiru, advogados 
do Instituto Pólis, assistentes sociais e lideranças do coletivo. O resultado foi consolida-
do num pequeno caderno que até meados de 2014 tem servido de instrumento de resis-
tência e reivindicações, utilizado pelos moradores em interlocuções com o poder público

Com o presente artigo, pretende-se estabelecer algumas reflexões sobre este processo, 
abordando o contexto geral da região da Zona Leste, a situação específica de Itaquera 
diante das recentes intervenções impulsionadas, sobretudo, pela Copa do Mundo de 
2014, as condições atuais da favela, além de respostas e possibilidades de intervenção 
que o Plano apresentou.
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| 43 | POLíTiCAS PúBLiCAS E PRECARizAçãO dA MORAdiA

Juliana Canedo (UFRJ) - canedoju@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA, DOUTORANDA EM URBANISMO NO PROURB/ UFRJ, COM MESTRADO EM URBANISMO NO PROURB/ 

UFRJ, PROFESSORA SUBSTITUTA NA FAU/ UFRJ

Jacira Saavedra (UFRJ) - jacira.saavedra.farias@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA, DOUTORANDA EM URBANISMO NO PROURB/ UFRJ, COM MESTRADO EM URBANISMO NO PROURB/ 

UFRJ, ARQUITETA INEA

Este artigo trata da discussão acerca da relação entre políticas públicas e precarização 
da moradia, a partir da análise das ações nas favelas do Rio de Janeiro. Parte do pres-
suposto que as ações no sentido de garantir o direito à moradia deixam em segundo 
plano as dimensões fundiárias, arquitetônicas, urbanísticas e ambientais da habitação.

Abordamos alguns aspectos da evolução urbana do Rio de Janeiro relevantes para a 
contextualização dos processos discutidos. Primeiramente, apresentamos uma aproxi-
mação histórica e analítica da questão fundiária, relacionada ao atual déficit habitacio-
nal. Em seguida, relacionamos a seqüência de intervenções em favelas e seu impacto 
na precarização da moradia urbana.

Na terceira parte, analisamos algumas estratégias populares de resistência que partem 
do princípio que a cidadania é relativa para o morador da favela, preponderando o cum-
primento dos deveres sem contrapartida, e a localização residencial é uma prática para 
buscar amenizar essa posição. Relacionamos essas estratégias a projetos de governo 
inconsistentes, as políticas populistas, que contribuem para a instabilidade da estrutura 
urbana e seu cotidiano. 

Concluímos apontando para uma aparente definição de diretrizes das políticas urbanas, 
cuja conduta pode ocorrer de forma oposta aos objetivos declarados, mesmo analisando 
seus resultados além dos efeitos das externalidades. 
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| 88 | dO CENTRO à PONTA: dESdOBRAMENTOS dA POLíTiCA hABiTACiONAL  
NO MUNiCíPiO dE TABOãO dA SERRA (2005–2012)

heloisa diniz de Rezende (FAU-USP) - hdiniz00@gmail.com
ARQUITETA MESTRANDA PELA FAU-USP, GESTORA PúBLICA DA PREFEITURA DE OSASCO

João Carlos Taqueda (FAU-USP) - jotaqueda@gmail.com
ARQUITETO MESTRANDO PELA FAU-USP, EFETIVO DA COMPANHIA METROPOLITANA DE SãO PAULO

O presente trabalho pretende analisar os avanços e entraves da política de urbani-
zação de favelas do município de Taboão da Serra, entre os anos de 2005-12, em 
boa parte estruturada em reflexo da política centralizada do governo federal e seus 
diversos programas. A partir de uma contextualização sobre as especificidades dos 
problemas e desafios urbanos e habitacionais lançados sobre a cidade, este artigo 
procurará analisar o trabalho desenvolvido nesse período, enfatizando,, os momentos 
em que a adequação de uma política habitacional em esfera local apresentou pontos 
de tensão em relação à política habitacional em esfera nacional. Esse esforço crítico 
terá por objetivo realçar questões pertinentes ao quadro mais recente das ações no 
plano urbanístico-habitacional.
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| 103 | A URBANizAçãO dE FAVELAS E SEUS COROLÁRiOS: A iNTROdUçãO dA 
LEGiSLAçãO dE USO dO SOLO EM FAVELAS “URBANizAdAS”

Alex Ferreira Magalhães (iPPUR - UFRJ) - alexmagalhaes@ippur.ufrj.br
ADVOGADO, PROFESSOR UNIVERSITáRIO, PESQUISADOR E CONSULTOR

Tomando como base pesquisa de campo (realizada em favelas do Rio de Janeiro) e 
bibliográfica, este artigo focaliza uma das decorrências dos projetos de urbanização, 
de alta relevância teórica e sociopolítica, além de pouco estudada: o desenvolvimento 
de um aparato legal regulatório do uso e ocupação do solo nas favelas ditas “urbaniza-
das”, isto é, que receberam intervenções a título de urbanização. Tal legislação tem se 
estruturado na esteira das ações de urbanização, sendo acompanhada de determinados 
instrumentos, manejados pelos poderes públicos, no sentido de “implementar” os novos 
comandos normativos, num processo de redefinição das regras que orientam o uso do 
espaço - seja ele “público” ou “privado” - que, recorrentemente, envolve conflitos entre 
os agentes envolvidos. Tais conflitos explicitam distintos interesses que recaem sobre 
as favelas, bem como distintas formas de apropriação do território. A partir dessas per-
cepções, busca-se construir uma análise crítica das políticas regulatórias direcionadas 
às favelas, indagando a respeito de seu grau de compromisso com projetos democrá-
ticos e emancipatórios das classes populares. A aludida análise é parametrizada pela 
percepção dos agentes envolvidos a respeito dos conflitos subjacentes à regulação das 
favelas, além das concepções de favela e de cidade acionadas no processo de implan-
tação das normas urbanísticas. 
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SESSãO 1.6 - RECUPERAçãO AMBiENTAL dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS 

| 5 | POLíTiCAS dE GESTãO URBANA E AMBiENTAL:  
O PROJETO ViLA dO MAR EM FORTALEzA, CE

Marcus Venicius Pinto de Lima (UNiFOR) - mlima.arq@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA (UFC); ESPECIALISTA EM GESTãO AMBIENTAL URBANA (IFCE); MESTRANDO MACKENZIE/UNIFOR; 

PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Marcos Bandeira de Oliveira (UNiFOR) - marcosbandeira@unifor.br
ARQUITETO E URBANISTA (UFC); ESPECIALISTA FIC/ESTáCIO DE Sá; MESTRANDO MACKENZIE/UNIFOR; PROFESSOR DA UNI-

VERSIDADE DE FORTALEZA

Esse artigo pretende investigar o projeto da Prefeitura Municipal de Fortaleza na gestão 
da prefeita Luizianne Lins, denominado Vila do Mar, que propôs e adotou intervenções 
na faixa litorânea delimitada entre a foz do Rio Ceará, no extremo oeste da capital, e a 
praça do antigo cartódromo no extremo sudeste. O objetivo geral da pesquisa foi investi-
gar as políticas de gestão urbana e ambiental adotadas no projeto confrontando-as com 
a bibliografia pertinente ao tema. Para tanto foi feita uma pesquisa de campo para aná-
lise das intervenções efetuadas e a pesquisa bibliográfica. Percebe-se que as políticas 
públicas e ações municipais adotaram posturas que fomentam a participação popular 
embora algumas delas apresentem características de intervenção que privilegiam a 
implementação de equipamentos urbanos e a proteção do meio ambiente.
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| 11 | EqUiPAMENTOS PúBLiCOS COMO RECUPERAçãO SOCiOAMBiENTAL E dE 
REGULARizAçãO dOS ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS NAS ÁREAS dE PROTEçãO 
AMBiENTAL dAS SUB-BACiAS dA GUARAPiRANGA E BiLLiNGS

Estefania Momm de Melo (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - estefania.
momm@gmail.com
ESTUDANTE DE PóS-GRADUAçãO E PESQUISADORA NA U.P. MACKENZIE 

A expansão urbana desenfreada, a desigualdade de renda e investimentos, a ma gestão 
e falta de planejamento do poder público, anos de descaso aos direitos humanos e à 
proteção aos mananciais gerou uma cidade onde milhares de pessoas habitam infor-
malmente áreas ambientalmente sensíveis, sem infraestrutura urbana adequada e em 
situação de alta vulnerabilidade social. A presente pesquisa visa analisar a evolução das 
políticas urbanas e ambientais e os conflitos entre elas existentes de modo a identificar 
avanços e regressos e investigar possíveis soluções à problemática.

Para isso, analisou-se o processo de ocupação e expansão da cidade em direção as 
áreas ambientalmente sensíveis assim como os instrumentos urbanísticos e ambien-
tais, e os conflitos e impasses existentes de modo a avaliar a evolução do problema 
analisado.

Em seguida fez-se uma analise de projetos urbanos realizados nessas áreas e junto a 
um, levantamento da situação atual dos assentamentos precários e equipamentos pú-
blicos nessas áreas foi possível chegar as primeiras conclusões da pesquisa.
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| 93 | iNTERVENçõES URBANAS EM ÁREAS dE POSSE EM GOiâNiA

haline Moura Jordão (PUC-GO) - halinejordao@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA

Este trabalho tem como objeto de estudo as experiências de intervenções urbanas em 
áreas de posse realizadas no município de Goiânia, com ênfase na área de posse do 
Jardim Goiás I. A análise engloba da gestão ao complexo processo de concepção e 
execução de projetos e obras de urbanização nessas áreas, demonstrando, por meio 
do relato das experiências realizadas no período citado, que é possível a proposição 
de diretrizes adequadas às especificidades e características físicas, socioeconômicas 
e culturais dos assentamentos, baseadas em parâmetros de qualidade que garantam 
intervenções que ampliem o acesso à moradia adequada e à integração da “favela” 
à cidade. No entanto, nem sempre as intervenções urbanas propostas atingem níveis 
satisfatórios de adequação. Para que os programas de urbanização, regularização e 
integração de assentamentos precários obtenham sucesso torna-se necessária uma 
gestão integrada entre as políticas habitacionais, sociais, econômicas e ambientais, com 
uma estratégia unificada para o desenvolvimento das cidades. Seguindo na direção da 
equidade e da multissetorialidade, espera-se que as intervenções urbanas realizadas 
nas áreas de posse em Goiânia não se percam no tempo e possam ser o caminho para 
a redução da pobreza, da desigualdade e da exclusão, permitindo que a cidade seja um 
espaço de todos.

PALAVRAS-CHAVE: ASSENTAMENTOS PRECáRIOS; FAVELAS; REURBANIZAçãO; INTERVENçõES URBANAS;  

URBANIZAçãO DE FAVELA.
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| 95 | PRiNCiPAiS dESAFiOS ENVOLVidOS NA RECUPERAçãO dE CORPOS d’ÁGUA 
E NA CRiAçãO dE PARqUES LiNEARES ATRAVéS dA URBANizAçãO dE FAVELAS. 
ESTUdO dE CASO: PARqUE LiNEAR CóRREGO dO SAPé

Juliana Caroline de Alencar da Silva (EPUSP) - juliana.caroline.silva@usp.br
DOUTORANDA, MESTRE EM ENGENHARIA HIDRáULICA E SANEAMENTO AMBIENTAL PELA EPUSP E UNESP, BIóLOGA PELO 

IBUSP, PESQUISADORA, CONSULTORA DE PROJETOS NA áREA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PROFESSORA NO INSTITUTO 

MAUá DE TECNOLOGIA

Monica Ferreira do Amaral Porto (EPUSP) - mporto@usp.br
PóS-DOC PELA COLORADO STATE UNIVERSITY, DOUTORA, MESTRE E ENGENHEIRA CIVIL PELA EPUSP, PROFESSORA TITULAR 

NA EPUSP, DIRETORA DA FCTH, Ex-PRESIDENTE DA ABRH.

Quando se trata de questões importantes como a implantação de parques lineares e a 
recuperação de corpos d’água em áreas urbanas no Brasil, é difícil desvencilhar estes 
temas da questão habitacional, uma vez que em sua grande maioria, as áreas de vár-
zeas estão ocupadas por moradias irregulares. Desta forma, em muitos casos a urba-
nização de favelas torna-se parte do processo. O presente estudo toma como estudo 
de caso o Córrego do Sapé, onde a urbanização da Favela do Sapé, localizada em suas 
margens, em conjunto com as ações do Programa Córrego Limpo, parceria entre a 
PMSP e a SABESP, que atua na despoluição de pequenas bacias no município de São 
Paulo, resultarão na despoluição do canal e criação do Parque Linear 28. A implantação 
do Parque Linear passou por diversos entraves e ainda hoje esta não foi concluída e o 
processo de recuperação do canal devido à falta de envolvimento da população ain-
da não foi efetivo, evidenciando o quão complexa é a questão. Através da análise do 
processo de implantação do Parque Linear 28, o estudo tem como objetivo auxiliar no 
melhor entendimento dos desafios envolvidos na implantação de parques lineares e na 
recuperação de corpos d’água em áreas urbanas. 
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|100 | A CONTRiBUiçãO dO PROGRAMA URBANizAçãO E REGULARizAçãO 
FUNdiÁRiA dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS NO dESENVOLViMENTO 
iNSTiTUCiONAL EM MUNiCíPiOS COM POUCOS RECURSOS, O CASO dO dE MAUÁ

Milton Sussumu Nakamura (Prefeitura do Município de Mauá/SP) -  
nakamura.milton@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA, PóS-GRADUANDO - UFABC

Mirian Aranda (Prefeitura do Município de Mauá/SP) - arandanec@gmail.com
ASSISTENTE SOCIAL

Lígia Lupo (Prefeitura do Município de Mauá/SP) - ligialupo@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA

Edna Cunha (Prefeitura do Município de Mauá/SP) -  
ednamendesdacunha@gmail.com
ASSISTENTE SOCIAL

Nos últimos anos, o nível federal de governo assumiu de forma inédita o planejamento e 
o financiamento de projetos de urbanização de favelas no país, quando do lançamento 
do Programa de Aceleração do Crescimento em sua modalidade de financiamento urba-
nização de assentamentos precários (PAC-UAP) em 2007. Pela primeira vez na história 
do país, por meio desse programa, o governo federal está destinando recursos signi-
ficativos para esses fins, incorporando uma tônica que já estava na agenda de muitos 
municípios brasileiros, pioneiros no tratamento da urbanização de territórios precários. 
Tal programa está em andamento, e ainda merece uma avaliação dos seus resultados, 
mas a discussão sobre o papel indutor dessa injeção de recursos volumosos no con-
texto local de gestão pública tem sido pautada no âmbito institucional. Diante da frágil 
capacidade de gestão dos municípios com escassos recursos orçamentários destinados 
a investimentos, observa-se a possibilidade dessa modalidade do programa interferir 
positivamente na organização institucional de prefeituras com essa característica. Este 
artigo busca analisar esse cenário a partir do caso da urbanização do assentamento 
precário denominado Chafick-Macuco, localizado no município de Mauá, RMSP.
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| 60 | A ExPERiêNCiA dA URBANizAçãO iNTEGRAdA dE ÁREA dE iNTERESSE 
SOCiAL - “AREiãO” EM iTAPEVi - SP: dESAFiOS, CONFLiTOS E RESULTAdOS

Luciana Juhas Maurus (Prefeitura de itapevi/SP) - lucianamaurus@hotmail.com
ARQUITETA E URBANISTA

Giseli Vilela de Oliveira Pacheco Camargo (Prefeitura de itapevi/SP) - 
giselivilelaoliveira@outlook.com
ADVOGADA

ivan henrique Rocha de Lima (Prefeitura de itapevi/SP) - ivanherol@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA

Este trabalho objetiva identificar os resultados alcançados pelo Projeto de Urbanização 
Integrada de área de Interesse Social – “Areião”, assentamento de origem subnormal 
localizado no Município de Itapevi, que fica a Oeste da Região Metropolitana de São 
Paulo. O referido projeto iniciou com foco nos subsídios do Programa HABITAR BRASIL 
BID que posteriormente passou a ser gerido pelo atual Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC na linha de Projetos de Prioridade de Investimentos - PPI – Intervenções 
em Favelas.
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| 71 | RESidENCiAL GOiâNiA ViVA: UMA PROPOSTA dE REiNSERçãO 
SOCiOESPACiAL (1990)

Leandra de Brito Rodrigues (PUC-GO e SMhAB) - arq.urb.leandra@gmail.com
ARQUITETA, URBANISTA EM EDIFICAçõES PELA UEG E TéCNICA PELA IFG. ESPECIALISTA EM GESTãO PúBLICA, PELA FACUL-

DADE áVILA, MESTRE PELA PUC-GOIáS. PROFESSORA CONVIDADA DO DEPARTAMENTO DE ARTES E ARQ.

A presente pesquisa teve como objetivo apresentar o trabalho habitacional para a po-
pulação de baixa renda, realizado no Residencial Goiânia Viva, em 1990, que trouxe 
uma proposta diferenciada. Nesse período, em que era grande a discussão sobre sus-
tentabilidade, buscava-se inovações tecnológicas também na área de construção civil. 
Dessa forma, ocorreram vários programas simultâneos, com tecnologias construtivas 
diferentes em que a população foi envolvida no processo, bem como outras parcerias. 
Todos os atores em busca da qualidade habitacional e social do trabalho para alcançar 
a efetiva ocupação do bairro, uma proposta que trouxe resultados diferenciados em 
relação a outros, tanto anteriores como posteriores. A análise desse trabalho habitacio-
nal, quanto às dificuldades e sucessos alcançados, objetiva principalmente estimular a 
reflexão sobre as políticas habitacionais atuais, especialmente sobre o que poderia ser 
modificado, melhorado e talvez até copiado do “modelo Goiânia Viva”. Utilizando-se de 
metodologia qualitativa na realização da pesquisa, foram levantados dados nas diversas 
fontes possíveis. Foram consultados arquivos das Secretarias Municipais, informativos 
da época, arquivos pessoais de profissionais e de moradores que estiveram envolvidos, 
bem como entrevistas informais com os mesmos, além de visitas e registros no local. 
A análise permitiu a melhor compreensão do que realmente foi realizado no trabalho.
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| 85 | URBANizAçãO dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS. O CASO dO Jd. ORATóRiO, 
EM MAUÁ, ANTES E PóS O PAC-UAP

iderlene Marques Molica (UFABC) - hidemolica@yahoo.com.br
ARQUITETA E URBANISTA NA PREFEITURA DE MAUá. MESTRANDA EM PLANEJAMENTO E GESTãO DO TERRITóRIO - PGT, NA 

UFABC.

Este artigo tem como objetivo analisar os desafios enfrentados pelo PAC- UAP (Pro-
grama de Aceleração do Crescimento - Urbanização de Assentamentos Precários) no 
Jardim Oratório, em Mauá, SP. Nesta área os planos e ações conjuntas e integradas 
de projetos e obras viabilizam a melhoria das condições de habitabilidade da popula-
ção local, a recuperação social e ambiental desse assentamento urbano informal, em 
comparação com as ações pontuais, graduais e fragmentadas realizadas nas décadas 
anteriores pela esfera de governo municipal.

Para isso, é necessário resgatar parte da historicidade das ações da Prefeitura de Mauá 
em termos de urbanização de assentamentos precários ao longo da década 1990 até 
os dias atuais, tendo como foco suas ações no Jardim Oratório, para compreendermos 
a importância do PAC-UAP naquela comunidade. Os principais vetores de análise são os 
maiores aportes financeiros provenientes do governo federal e a capacidade indutora de 
projetos integrados de intervenção urbanística.

A metodologia empregada traz consigo referenciais conceituais de Política Urbana e 
Habitacional, a realização de entrevistas com técnicos da Prefeitura, dados de pesquisa, 
além de vistorias com base no andamento dos projetos e obras no período de novembro 
de 2013 a junho de 2014, para a consecução deste trabalho.
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| 97 | CARLOS diAS, UM BOM LUGAR EM ViçOSA, MG

Maristela Siolari da Silva (Universidade Federal de Viçosa) - siolari@ufv.br
ARQUITETA E URBANISTA. MESTRA E DOUTORA EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA ESCOLA DE ENGENHARIA DE SãO 

CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SãO PAULO. PROFESSORA DA UFV.

Ana Luísa Silva Figueiredo (Universidade Federal de Viçosa) -  
figueiredo.aluisa@gmail.com
ESTUDANTE DE GRADUAçãO EM ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIçOSA. 

Este trabalho constitui uma análise das ocupações urbanas ilegais em cidades de médio 
porte, com recorte em Viçosa, Minas Gerais. Para o entendimento deste tipo de aglo-
merado urbano foi traçado o processo de desenvolvimento das cidades que acarretou 
na chamada cidade ilegal, bem como o histórico de intervenções urbanas nestas áreas. 
Através de estudos de caso foi adquirida base para a elaboração de um projeto de reur-
banização da área de estudo, o bairro Carlos Dias, ou Sagrados Corações, popularmente 
chamado de Rebenta Rabicho, na cidade de Viçosa, Minas Gerais. O pontapé inicial dessa 
reurbanização parte das atividades que são realizadas na comunidade pelos voluntários 
da Casa Cultural do Morro, que trabalha com crianças a adolescentes noções de arte, 
cultura e cidadania e também das práticas da comunidade: o samba e a presença da 
creche municipal para crianças até 5 anos de idade, que já não as atendem plenamente.
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| 111 | A TERRiTORiALidAdE dAS CidAdES iNFORMAiS: ESTUdO RELACiONAL  
NA SERRiNhA – FLORiANóPOLiS.

Mariana Morais Luiz (UFSC) - marianamoraisluiz@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA

Larissa Miranda heinisch (UFSC) - lariheinisch@hotmail.com
ESTUDANTE DE GRADUAçãO EM ARQUITETURA E URBANISMO

Adriana de Lima Sampaio (UFSC) - adrianadelimasampaio@gmail.com
ESTUDANTE DE GRADUAçãO EM ARQUITETURA E URBANISMO

Adriana Marques Rossetto (UFSC) - amarquesrossetto@gmail.com

As favelas são elementos marcantes na paisagem das cidades latino-americanas e, em 
especial, do Brasil. Surgiram como resposta a uma segregação sócio espacial oriunda 
de um rápido crescimento urbano desplanejado. Possuem forma de ocupação particular, 
diversa e complexa, e hoje são consideradas áreas em processo de qualificação. Muito 
estereotipadas, acabam orientando políticas públicas equivocadas, que desconsideram 
a identidade desses espaços e que se baseiam em modelos idealizados de cidade, 
estabelecendo uma fronteira urbana entre duas atuais realidades: a cidade formal e a 
informal.

Por meio de um estudo de caso na favela da Serrinha, localizada na mesma cidade, o 
objetivo desta pesquisa centrou-se no entendimento dessa ocupação em sua pluralida-
de contextual e sua respectiva conexão com a cidade formal.

Em meio a complexidade do tema abordado, aplicou-se uma abordagem multimétodos, 
para que, além de se compreender a esfera espaço-territorial destes locais, pudesse 
se obter o entendimento da relação que os moradores têm com estes lugares e com a 
cidade como um todo

A partir desse estudo foi possível compreender o cenário que envolve a questão das fa-
velas, bem como entender a sua espontaneidade, sua dinâmica peculiar e suas relações 
ou limites físicos e imaginários com a cidade “formal”. 
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Esse artigo tem como objetivo analisar os limites e desafios no processo de construção da 
regularização fundiária em situações em que o direito à moradia depara-se com restrições 
e fragilidades ambientais em áreas com risco de inundação. Analisou-se o assentamento 
denominado pelos moradores como Ilha, que, como o próprio nome revela, estão isola-
dos da noção de cidadania, de políticas públicas e são constantemente criminalizados 
por danos ambientais. Os resultados obtidos até o momento sinalizam para processos de 
permanente invisibilização da pobreza e para os desafios entre o reassentamento e uma 
solução de urbanização possível a partir de um processo participativo com os moradores. 

| 42 | GESTãO dE ÁREAS dE RiSCO GEóLOGiCO EM ViLAS E FAVELAS dO 
MUNiCíPiO dE BELO hORizONTE ATRAVéS dO PROGRAMA ESTRUTURAL  
EM ÁREAS dE RiSCO - PEAR

isabel Eustáquia queiroz Volponi (Urbel) - isabelvolponi@pbh.gov.br
GEóLOGA PELA UFMG. DIRETORA DE MANUTENçãO E áREA DE RISCO DA CIA URBANIZADORA E DE HABITAçãO DE BELO 

HORIZONTE - URBEL.

No início dos anos 90 na cidade de Belo Horizonte um alto percentual do risco geológico 
se manifestava nas vilas e favelas do município (as quais ocupam cerca de 5% de seu 
território e abrigam 19% de sua população), estando relacionado aos aspectos morfo-
geológicos do sítio onde o município se desenvolveu e ao padrão de ocupação em suas 
encostas. O gerenciamento do problema vem sendo realizado há 20 anos através do 
Programa Estrutural em áreas de Risco (Pear), destacando-se uma gestão articulada e 
de compartilhamento através da formação do Grupo Executivo de áreas de Risco (Gear) 
e de Núcleos de Defesa Civil (Nudec); de proximidade, através da implementação de 
Centros de Referência em áreas de Risco (Crear); da operacionalização do programa por 
equipe multidisciplinar; e da adoção da premissa de convivência com o risco.

Com a implementação do Pear, Belo Horizonte vem conseguindo conviver com o risco 
geológico, bem como diminuir o número de famílias expostas ao risco e a relevância da 
concentração desse risco nas áreas de vilas e favelas. 
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| 45 | ESTRATéGiA E PROCESSO dE CONSTRUçãO dA GESTãO dE RiSCOS 
ASSOCiAdOS à MORAdiA EM SãO BERNARdO dO CAMPO, SP

Tássia Regino (Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP) -  
tassia.regino@saobernardo.sp.gov.br
ASSISTENTE SOCIAL. SECRETáRIA DE HABITAçãO DE SãO BERNARDO DO CAMPO. 

Marina Midori Fukumoto (Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP) - 
marinafukumoto@yahoo.com.br
GEóLOGA, DRA. GEóLOGA DA SECRETARIA DE HABITAçãO DE SãO BERNARDO DO CAMPO. 

Fernando Rocha Nogueira (Universidade Federal do ABC) - fernandorn@uol.com.br
GEóLOGO, DR. PROFESSOR ADJUNTO DO PROFESSORES DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIêNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS – CECS DA UFABC

A gestão dos riscos naturais em São Bernardo do Campo está embasada na ação in-
tegrada do conjunto do governo municipal, em um trabalho que se iniciou com o de-
senvolvimento de ações de aprofundamento do conhecimento do risco no município, 
caracterizando os assentamentos precários e irregulares, onde está concentrada a 
maior parte das situações de risco, identificando setores de risco, propondo soluções e 
hierarquizando as intervenções.

A implementação das ações foi dividida em três eixos: ações estruturais das políticas 
de Habitação e Saneamento Ambiental e Serviços Urbanos; ações de redução de riscos 
associados à moradia; e ações de Defesa Civil e de organização comunitária para con-
vivência com o risco.

A estruturação da gestão do risco e os resultados deste trabalho integrado trouxeram 
efetiva redução de setores e moradias em risco no município, bem como de acidentes.

A experiência de São Bernardo é uma prática replicável em municípios com problemas 
similares, e mostra que a efetiva implementação do novo marco legal de gestão de 
riscos do Brasil, além de necessária, é plenamente possível, mas tem desafios que 
precisam ser enfrentados a partir de um forte investimento institucional nas três esferas 
de governo.
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| 64 | EMPREENdiMENTO “zORiLdA MARiA dOS SANTOS” dO PMCMV-ENTidAdES 
E A RELAçãO COM AS ÁREAS dE RiSCO dO MUNiCíPiO dE SUzANO

Miguel Antônio Buzzar (instituto de Arquitetura e Urbanismo USP) -  
mbuzzar@sc.usp.br
PROFESSOR ASSOCIADO DA UNIVERSIDADE DE SãO PAULO. BOLSISTA CNPQ BP 2

Catharina Christina Teixeira (instituto de Arquitetura e Urbanismo USP) -  
cct.arq@gmail.com
ARQUITETA PELA FAU-SANTOS, MESTRADO EM HABITAçãO PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLóGICAS-IPT, DOUTORANDA 

PELO IAU- USP SãO CARLOS , ARQUITETA DA BRASIL HABITAT E PROFESSORA NA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO-UNINOVE

Cristina Boggi da Silva Raffaelli (instituto Geológico - iG) -  
cristinaboggi@uol.com.br
ARQUITETA PELA FAU-USP, MESTRADO EM HABITAçãO PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLóGICAS, ASSISTENTE DE 

PESQUISA NO INSTITUTO GEOLOGICO E ARQUITETA NA BRASIL HABITAT

Mariana Cicuto Barros (BRASiL hABiTAT) - marianacicuto@gmail.com
ARQUITETA PELA BELAS ARTES-SP, MESTRE PELO INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SãO CARLOS - IAU-USP, 

PROFESSORA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO-UNINOVE

Rafael Urnhani Batista da Silva (Universidade Nove de Julho-UNiNOVE) -  
rafael.urnhani@gmail.com
ESTUDANTE ARQUITETURA - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO-UNINOVE

Nathalia Nicodemos Peixoto de Oliveira (FAU-USP) -  
nathalia.nicodemos.oliveira@gmail.com
ESTUDANTE ARQUITETURA - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SãO PAULO - FAU-USP

Maria Viana Miedes (FAU-USP) - mvianamiedes@gmail.com
ESTUDANTE ARQUITETURA - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SãO PAULO - FAU-USP

Mariana Garcia de Abreu (instituto de Arquitetura e Urbanismo USP) - 
marianagdeabreu@gmail.com
DOUTORANDA NO INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO USP

O problema dos desastres naturais no Brasil é histórico e se interliga aos problemas ha-
bitacionais, envolvendo temas complexos como regularização fundiária, produção de ha-
bitação para baixa renda, obras de infraestrutura e gestão integrada das áreas de risco. 

Os temas de habitação e áreas de risco serão abordados neste trabalho através da 
analise da Lei 12.608/2012, do Programa Federal Minha Casa Minha Vida Entidades 
(PMCMV-E) e do estudo do empreendimento Zorilda Maria dos Santos, promovido pela 
Associação de moradia Cemos, Central Pró Moradia Suzanense, quanto à seleção de 
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beneficiários e atendimento aos critérios de enquadramento da demanda; entre eles 
o atendimento de famílias residentes em áreas de risco, com a parceria da Assessoria 
Técnica “Brasil-Habitat” na etapa de pré- obra.

A legislação do programa Minha Casa Minha Vida prioriza o atendimento a moradores 
de áreas de risco. Porém, mesmo com a meta de 2 milhões de unidades contratadas 
desde 2009, os resultados parecem não alcançar os objetivos pretendidos. A continui-
dade do programa em sua terceira fase (em aprovação para lançamento), parceiro de 
outros programas e com gestão de áreas de risco, traz a possibilidade de atendimento 
mais efetivo e eficaz aos moradores destas áreas, física e socialmente tão vulneráveis.

| 63 | O PLANO dE REGULARizAçãO FUNdiÁRiA E URBANíSTiCA dO MUNiCíPiO  
dE SANTOS, SP: PRiORizANdO A iNCLUSãO SOCiAL E A CidAdANiA.

Nelson Gonçalves de Lima Junior (Prefeitura Municipal de Santos/SP)
José Marques Carriço (Prefeitura Municipal de Santos/SP)

Este trabalho apresenta a metodologia adotada e a análise dos resultados da hierar-
quização das intervenções em assentamentos precários e conjuntos habitacionais in-
tegrantes do Plano Municipal de Regularização Fundiária e Urbanística do município 
de Santos/SP, a partir do contexto histórico de aplicação da política de regularização 
fundiária e urbanística, nacional e local, bem como sua articulação com outras políticas 
setoriais.
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| 32 | GESTãO dE RESídUOS SóLidOS EM FAVELAS: dE UM PROBLEMA  
à PROPOSTA PARA SOLUçãO

Ricardo Abrahão de A. queiroz (instituto iPE / CEATS-USP) -  
ricardimabrahao@gmail.com
Sylmara Lopes Francelino Gonçalves dias (EACh/USP; PROCAM/USP) -  
sgdias@usp.br
ADMINISTRADORA, PROFESSORA DO CURSO DE GESTãO AMBIENTAL, PROGRAMA DE PóS GRADUAçãO EM SUSTENTABILI-

DADE EACH-USP; PROGRAMA DE CIENCIAS AMBIENTAIS - PROCAM-USP

Este artigo apresenta diagnóstico da situação da gestão de resíduos em favelas e pro-
põe um sistema de gestão de resíduos denominado “SGR-Favelas”, cuja principal ca-
racterística é a utilização de metodologia participativa para envolvimento da população 
residente nas favelas. Para cumprir ao objetivo proposto foi realizada pesquisa qua-
litativa descritiva de caráter exploratório a partir do levantamento e análise de dados 
primários e secundários. Os dados revelaram que a questão dos resíduos em favelas 
e comunidades é um problema enfrentado pela maior parte das cidades brasileiras. 
Adotar ações em gestão de resíduos nessas áreas tem desafiado técnicos, pesquisado-
res e gestores municipais em torno de um modelo para essas áreas. O “SGR-Favelas” 
parte da premissa que compromisso, envolvimento, engajamento e cooperação devem 
ser os elementos norteadores para construção participativa de um sistema de gestão 
de resíduos que atenda com eficiência e eficácia as necessidades da favela. Neste 
sentido, faz-se necessária a utilização de metodologia participativa para envolvimento 
da população residente nas favelas como um caminho para  a gestão integrada de resí-
duos, prevenindo as consequências ocasionadas pelo descarte inadequado dos resíduos 
nessas áreas. A proposta também apresenta potencial para novas oportunidades de ge-
ração de renda através da organização de centrais de triagem dos resíduos fomentando 
a economia local. 
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| 44 | ROCiNhA: dESCARTE iNCORRETO dO LixO E AS iMPLiCAçõES  
PARA A qUALidAdE dE VidA dA POPULAçãO LOCAL – UMA qUESTãO 
SOCiOAMBiENTAL URBANA

Maria izabel de Carvalho (PUC-RiO) - carvalho.m2007@ig.com.br
MESTRANDA EM SERVIçO SOCIAL NA PUC-RIO

O presente artigo tem como objetivo analisar os impactos negativos causados pelo des-
carte incorreto do lixo e as implicações destes para a qualidade de vida da população 
da favela da Rocinha, a qual está situada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Apre-
senta uma breve contextualização da favela onde esta análise se desenvolve. Articula os 
impactos causados pelo descarte incorreto do lixo às questões socioambientais urba-
nas. Traz ainda um conciso panorama sobre o lixo/resíduos sólidos – ações/legislações.
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| 94 | ENTULhO NAS COMUNidAdES AFETAdAS PELO PROGRAMA ViLA ViVA  
EM BELO hORizONTE: GESTãO OU AMPLiAçãO dE RiSCOS SOCiOAMBiENTAiS

Cecília Reis Alves dos Santos (UFMG) - ceciliaarquitetura@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA, MESTRANDA DO PROGRAMA DE PóS-GRADUAçãO EM ARQUITETURA E URBANISMO DA UFMG-NP-

GAU, UFMG. PESQUISADORA DA UFMG 

Paula Oliveira Mascarenhas Cançado (UFMG) 
ADVOGADA. MESTRE EM PROTEçãO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELA FUNDAçãO UNIVERSIDADE DE ITAúNA. PROFESSO-

RA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-MG. PESQUISADORA DA UFMG.

Lívia Bastos Lages (UFMG)
GRADUANDA EM DIREITO PELA UFMG, PESQUISADORA DA UFMG.

Tays Natalia Gomes (UFMG)
GRADUANDA EM DIREITO PELA UFMG, PESQUISADORA DA UFMG.

Paula Miller Starling (UFMG)
ADVOGADA, MESTRANDA EM DIREITO PELA UFMG, PESQUISADORA DA UFMG

Márcia helena Batista Corrêa da Costa (UEMG)
DOUTORA EM CIêNCIAS SOCIAIS PELA UNICAMP. PROFESSORA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS/UEMG. 

PROFESSORA E PESQUISADORA DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL REGIONAL PELA FUNDAçãO EDUCACIONAL 

DE DIVINóPOLIS.

O Programa Vila Viva é um programa de urbanização de vilas e favelas desenvolvi-
do pela Prefeitura de Belo Horizonte. O referido programa pretende realizar obras de 
urbanização, construção de unidades habitacionais e regularização fundiária. Todavia 
a elaboração e a execução das intervenções apresentam algumas falhas estruturais, 
sobretudo no que diz respeito à participação da comunidade envolvida. Além disso, um 
outro grande problema que tem afetado a vida das pessoas que vivem nas comunidades 
nas quais está sendo ou foi implementado o Programa Vila Viva é a presença constante 
de lixo e entulhos advindos das obras. O presente trabalho busca discutir as violações 
de direito em decorrência da presença de entulho durante e após as obras do Vila Viva 
em Belo Horizonte. Os consequentes impactos socio-territoriais e as justificativas da 
Prefeitura Municipal para a não retirada do entulho foram analisados criticamente e 
foram abordadas outras formas de lidar com esses escombros. Ademais, analisou-se a 
atuação do judiciário a favor dos moradores das vilas atingidas. A recorrente reclamação 
quanto a presença do entulho revela a contradição entre a realidade e o discurso focado 
na melhoria socioambiental assumido pelas ações de urbanização de vilas e favelas em 
Belo Horizonte. 
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| 105 | qUESTõES SOCiOAMBiENTAiS dE LARANJAL dO JARi/AP: iNTERVENçõES 
POR OBRAS dO ACASO

Eliana do Socorro de Brito Paixão (UNiFAP) - elianapaixao@unifap.br
DOUTORA EM EDUCAçãO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLâNDIA, MESTRE EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 

PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPá, MACAPá, AP, BRASIL.

Ana maria de Oliveira Cunha (UFU) - amoliveiracunha@gmail.com
DOUTORA EM EDUCAçãO, PROFESSORA DO INSTITUTO DE BIOLOGIA E DO PROGRAMA DE PóS-GRADUAçãO EM EDUCAçãO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLâNDIA, UBERLâNDIA, MG, BRASIL.

O corrente artigo é parte tese de doutorado e visa discutir as questões socioambientais 
da cidade de Laranjal do Jari, planos, projetos e ações de intervenção diante da situação 
insalubre em que vive a população local. A origem da cidade coincide com as implica-
ções adversas engendradas pela implantação do Projeto Jari na região em 1967. Grande 
parte da população mora em palafitas, numa favela fluvial de grandes proporções e 
convive com múltiplas questões socioambientais a serem resolvidas e um índice de 
pobreza da ordem de 46,20%. A pesquisa foi de natureza bibliográfica e documental. 
Realizamos consultas em acervos bibliográficos, mapas e diagnósticos, para melhor 
compreensão da dinâmica socioambiental de Laranjal do Jari (AP) e dos projetos de 
intervenção destinados à cidade. Dentre os principais resultados, a pesquisa apontou 
que: morar na cidade de Laranjal do Jari significa conviver com heranças perversas 
desde a implantação do Projeto Jari; as medidas tomadas para solução das questões 
socioambientais locais têm sido concretizadas sob os holofotes da mídia, ofuscando 
a concretude da precariedade de vida das pessoas e urgência de investimentos para 
mitigação dos problemas socioambientais vigentes. 

PALAVRAS-CHAVE: ESPAçO URBANO. QUESTõES SOCIOAMBIENTAIS. PLANEJAMENTO. GESTãO MUNICIPAL.



78

SESSãO 2.3 - AVALiAçãO dE RiSCOS E dAS iNTERVENçõES 

| 54 | CONSTRUiNdO iNdiCAdORES PARA O TRATAMENTO dE RiSCOS  
EM URBANizAçãO dE FAVELAS

Fernando R. NOGUEiRA (UFABC) - fernando.nogueira@ufabc.edu.br
GEóLOGO, DR. PROFESSOR ADJUNTO DO PROFESSORES DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIêNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS – CECS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

Cláudia F.E. PAiVA (UFABC) - claudia.paiva@ufabc.edu.br
ENGENHEIRA, DRA. PROFESSORA ADJUNTA DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIêNCIAS SOCIAIS APLICADAS – 

CECS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

Ricardo S. MORETTi (UFABC) - ricardo.moretti@ufabc.edu.br
ENGENHEIRO, DR. PROFESSOR TITULAR DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIêNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CECS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

O presente artigo discute as dificuldades para elaboração de metodologias para me-
dição ou avaliação de risco em função da complexidade do entendimento integral do 
objeto, que envolve indissociavelmente ameaça e vulnerabilidade. Apresenta, como 
elementos para esta discussão, os conceitos a serem considerados, algumas propo-
sições de metodologia para indicadores de riscos e a experiência de construção de 
método para definir indicadores e descritores para avaliação do tratamento do risco 
em projetos de urbanização de favelas na região do ABC paulista. Tais indicadores de-
verão ser aplicados na pesquisa em desenvolvimento “Urbanização de assentamentos 
precários no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento na Região do ABC”, 
financiada pelo CNPq.  
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| 56 | MAPEAMENTO E GERENCiAMENTO dE ÁREAS dE RiSCO dE dESLizAMENTO  
E SOLAPAMENTO dE MARGEM NO MUNiCíPiO dE SANTO ANdRé, SP

Fabricio Araujo Mirandola (iPT/UFABC) - mirandolafa@gmail.com
GEóLOGO, MESTRE EM TECNOLOGIA AMBIENTAL, PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLóGICAS DO ESTADO 

DE SâO PAULO, DOUTORANDO EM PLANEJAMENTO E GESTãO TERRITORíAL PELA UFABC

Eduardo Soares de Macedo (iPT) - esmacedo @ipt.br
GEóLOGO, DOUTOR EM GEOCIêNCIAS E MEIO AMBIENTE, PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLóGICAS DO 

ESTADO DE SâO PAULO

Marcelo Fischer Gramani (iPT) - mgramani@ipt.br
GEóLOGO, MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL, PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLóGICAS DO ESTADO DE 

SâO PAULO

Alessandra Cristina Corsi (iPT) - accorsi@ipt.br
GEóLOGA, DOUTORA EM GEOCIêNCIAS, PESQUISADORA DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLóGICAS DO ESTADO DE 

SâO PAULO

kátia Canil (UFABC) - katia.canil@ufabc.edu.br
GEOGRAFA, DOUTORA EM GEOGRAFIA, PROFESSORA DA UFABC

O município de Santo André, SP, conta hoje com quase 705 mil habitantes, dos quais 
aproximadamente 16 mil vivem em cerca de 32 áreas de risco. Essas áreas, no geral, 
ocupam a periferia da cidade, carente de infraestrutura. Além disso, situam-se em terre-
nos de encostas e margens de córregos que apresentam fragilidade frente a processos 
de deslizamento e solapamento de margem. O problema é relativamente amplo, não 
sendo possível resolver tudo em curto prazo e, para tanto, deve ser sistematizado um 
plano de gestão para áreas de risco. Sendo assim, entende-se que o reconhecimento 
das áreas e o mapeamento das situações de risco, com base em critérios pré-definidos, 
constituem a base inicial dos trabalhos. Procurando atender essa demanda, foi realizado 
o mapeamento no município, financiado pelo Consórcio Intermunicipal do ABC, o qual 
permitiu a identificação de 74 setores de risco, entre Risco Médio (R2), Alto (R3) e Muito 
Alto (R4). Os resultados obtidos vêm auxiliando a administração municipal na elaboração 
de um plano estratégico de intervenções para redução e controle dos riscos mapeados, 
tanto na esfera municipal, como na intermunicipal.
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| 120 | MOdELO GEOESPACiAL PARA O dESENVOLViMENTO SUSTENTÁVEL  
dA ExPANSãO URBANA

Liane Bueno - lianebueno@gmail.com

Os problemas relacionados a expansão das cidades brasileiras exigem cada vez mais 
assumir uma postura diferenciada das tradicionais. é necessário avaliar cada espaço 
que está sendo ocupado ou planejado, estar prontos para decidir em favor de um futuro 
equilibrado e seguro para as áreas urbanas e favelas, assentamento alternativo de mo-
radia encontradas pela população de menor renda. Sendo este uma forma consolidada 
como espaço permanente de moradias, a intervenção mais praticada passou a ser a 
urbanização, ganhando no âmbito nacional o Programa de Urbanização de Assentamen-
to Precário. 

Por tanto este artigo apresenta uma metodologia voltada a prevenção de riscos, bus-
cando o desenvolvimento da expansão urbana sustentável, proteção de ecossistemas, 
apoiando as decisões de planejamento de infra-estrutura, bem como a identificação 
de espaços resilientes, sendo este o único que tem a capacidade de absorver e se 
recuperar eficientemente aos efeitos de um desastre, evitando que vidas e bens sejam 
perdidos. O resultado dessa pesquisa é um modelo a partir do estudo geoespacial apli-
cado na Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil, considerando as características físicas, o 
zoneamento de áreas ambientalmente frágeis e regiões impróprias para intervenção 
urbana, apartir da revisão de planos diretores, venha oportunizar a melhora das condi-
ções de habitação.
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| 110 | POLíTiCAS PúBLiCAS E FAVELAS: ERRAdiCAçãO dO RiSCO OU 
hiGiENizAçãO URBANA? ESTUdOS dE CASO dO AGLOMERAdO SANTA LúCiA  
E dA ViLA BANdEiRANTES EM BELO hORizONTE

Márcia helena Batista Corrêa da Costa (UEMG) - academicomarcia@hotmail.com
DOUTORA EM CIêNCIAS SOCIAIS PELA UNICAMP. ATUA COMO PROFESSORA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GE-

RAIS. PROFESSORA E PESQUISADORA DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PELA FUNDAçãO EDUCACIONAL DE 

DIVINóPOLIS/UEMG.

Luíza Bastos Lages (UFMG) - begoniaamarela@gmail.com
ARQUITETA GRADUADA PELA UFMG.

Thais Lopes Santana isaias (UFMG) - tatacsa@hotmail.com
GRADUANDA EM DIREITO PELA UFMG. 

Thaís Firmato Fortes (UFMG) - tfirmato@gmail.com
GRADUANDA EM DIREITO PELA UFMG.

Lucas Martins de Castro (UFMG) - lucasmartinsc13@gmail.com
GRADUANDO EM GEOGRAFIA PELA UFMG.

Pedro henrique Coffran Carvalho (UFMG) - pedrocoffran@hotmail.com
GRADUANDO EM GEOGRAFIA PELA UFMG.

O presente artigo tem por objetivo analisar a atuação da prefeitura de Belo Horizonte 
no concernente à gestão de áreas de risco geológico, através dos seus orgãos e pro-
gramas, em vilas e favelas. O que se observa é que, apesar da retórica de realização de 
políticas públicas urbanísticas com o objetivo de propiciar melhorias sociosespaciais, e, 
no caso do presente trabalho, como medidas de proteção contra o risco, essas políti-
cas têm significado piora nas condições socioeconômicas dos afetados. Apurou-se por 
meio de estudos teóricos e incurssões em campo que intervenções municipais na Vila 
Bandeirantes e Aglomerado Santa Lúcia tem implicado na remoção de contingente ex-
pressivo de moradores, remoções embasadas em ditas situações de risco que são, não 
poucas vezes, questionáveis. Assim, no contexto de financeirização e gentrificação do 
espaço constata-se, infelizmente com relevância, que a justificativa do risco faz-se por 
vezes como argumento que legitima intervenções urbanísticas em favelas influenciadas 
por interesses outros que não a efetiva melhoria da qualidade de vida dos envolvidos.
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REASSENTAMENTO E A diMENSãO SOCiAL  
dOS PROJETOS dE URBANizAçãO

SESSãO 3.1 - REMOçãO: ESTRATéGiAS, iNTERESSES E dESAFiOS 

| 27 | dA FAVELA CCPL AO CONdOMíNiO NOVA CCPL: UMA ExPERiêNCiA dE 
REMANEJAMENTO NO PAC MANGUiNhOS 

daniella Guedes Rocha (CPdOC/FGV) - guedes.dani@gmail.com
DOUTORANDA NA FUNDAçãO GETúLIO VARGAS. MESTRA ENCE/IBGE.

As favelas surgiram e se expandiram no cenário urbano carioca entre experiências 
de abandono, a remoção e a urbanização. No âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), lançado em 2007 pelo Governo Federal e executado nas favelas 
cariocas tanto pelo Governo do Estado como pela Prefeitura do Rio, a favela assiste a 
uma experiência de urbanização total do terreno onde se encontra e manutenção da po-
pulação no próprio local. Este tipo de intervenção, definido pelo Ministério das Cidades 
como remanejamento, foi escolhido para a urbanização da favela da CCPL, no Complexo 
de Manguinhos, instalada desde 2001 na e ao redor da antiga fábrica da Cooperativa 
Central de Produtores de Leite. A estrutura foi implodida para dar lugar a um conjunto 
habitacional com 728 apartamentos, o que significa que 63% das 1152 famílias retor-
narão ao mesmo local da antiga favela. A manutenção dos moradores representaria o 
não rompimento dos laços com o entorno, com implicações na educação dos filhos e 
nas vagas de trabalho, e das relações de solidariedade com seus vizinhos. Mas passar 
da favela ao condomínio também significa novos gastos e taxas, novas relações de lide-
rança e novas regras, o que pode provocar alterações no cotidiano desses moradores.
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| 84 | A iNTERdiSCiPLiNARidAdE NOS PROCESSOS dE REMOçãO E 
REASSENTAMENTO: ExPERiENCiAS NO PROJETO MOdERNizACAO

Vanessa Cristina dos Anjos de Almeida (UNA) - vanessacanjos@yahoo.com.br
ARQUITETA, ESTUDANTE DO MESTRADO EM GESTãO SOCIAL, EDUCAçãO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Alexandra Nascimento (UNA) - alexandranascimento@uol.com.br
ARQUITETA E HISTORIADORA, PROFESSORA DOUTORA DO MESTRADO EM GESTãO SOCIAL, EDUCAçãO E DESENVOLVI-

MENTO LOCAL

O presente artigo pretende, tomando como referencia os conceitos de Interculturalidade, 
Intersetorialidade e Interdisciplinaridade, compreender como a interdisciplinaridade se 
apresenta como potencial no processo de remoção e reassentamento de famílias em 
áreas informais. Para a analise será apresentado o Projeto Modernização, cuja proposta 
de remoção e reassentamento da comunidade envolve profissionais de diversas áreas 
do conhecimento e que, por isso, permite refletir acerca dos limites e possibilidades da 
realização de um trabalho interdisciplinar nesse tipo de programa, cuja abrangência 
envolve distintas realidades locais e, por isso, a compreensão da complexidade humana.
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| 86 | A EFiCÁCiA dO SiSTEMA iNdENizATóRiO NO PROGRAMA dE 
REASSENTAMENTO dE FAMíLiAS VULNERÁVEiS PARA AS OBRAS dE ExPANSãO 
dO METRô: LiNhA 17 – OURO

Sara Messaggi Macedo (USP) - sarammacedo@gmail.com
SOCIóLOGA E PóS-GRADUANDA FAUUSP

O cotidiano das cidades urbanizadas impõe a necessidade de pensar o coletivo em suas 
diferenças de forma justa, e São Paulo não é diferente. O poder público tem o dever de 
garantir à população itens básicos de subsistência que, inclusive, são capazes de formar 
cidadãos maduros, participativos e conscientes.

Com o início da realização de convênios entre órgãos públicos responsáveis pela im-
plantação e expansão da mobilidade urbana /infraestrutura e a CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano, novos métodos de reassentamento das famílias 
afetadas também estão sendo aplicados, mais precisamente o sistema indenizatório. 

Contudo, ainda não há consenso sobre sua eficácia, até por haver vários formatos sen-
do praticados, e o mais importante, não se sabe se se afina à Política Habitacional do 
Estado que se propõe fundamentalmente a prover moradia adequada ou se possui efei-
to paliativo e apenas tenta solucionar o problema de déficit de produção habitacional 
enfrentado cronicamente pelo poder público – causado pela lógica histórica capitalista/
individualista de uso e ocupação do território, fragilizando ainda mais a população que 
depende de políticas públicas de qualidade.

A partir dessa perspectiva, é oportuno um olhar mais aprofundado sobre a eficácia dos 
métodos indenizatórios de reassentamento. 



85

GT3

| 98 | MACROdRENAGEM E URBANizAçãO dA BACiA dA ESTRAdA NOVA: TENSõES 
E iMPRECiSõES NO REASSENTAMENTO EM BAixAdAS dE BELéM/PA.

Monique Bentes Machado Sardo Leão (UNAMA) - moniquebentes@gmail.com
MESTRE EM ARQUITETURA E URBANISMO PELO PPGAU/UFPA

A principal estratégia para urbanização de baixadas em Belém tem sido projetos de ma-
crodrenagem, nos quais ocorre um alto número de deslocamentos involuntários. Acre-
dita-se que na cidade, o planejamento de reassentamentos, e a execução, são proble-
máticos devido as concepções inadequadas de projetos e imprecisões nas soluções de 
moradia da população deslocada. Neste sentido, este artigo tem como objetivo discutir 
sobre o processo de remoção e reassentamento consequente das obras de macrodre-
nagem e urbanização da Bacia da Estrada Nova, área de baixada, caracterizada pela 
alta densidade e presença de precariedade habitacional. A análise do reassentamento 
demonstrou que apesar das diretrizes empregadas recomendarem aspectos que seriam 
relevantes para a garantia do deslocado, há incongruências no processo de reassenta-
mento, presenciando-se uma série de problemáticas relacionadas com a definição de 
moradia, negociação com moradores e indenizações. 

PALAVRAS-CHAVE: REASSENTAMENTO; REMOçãO; URBANIZAçãO DE FAVELAS; BELéM; BACIA DA ESTRADA NOVA.
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| 107 | SELEçãO SOCiAL NO MORRO dA PROVidêNCiA, REGiãO PORTUÁRiA  
dO RiO dE JANEiRO

Gabriel Carvalho Soares de Souza (UFRJ) - gcssouza@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA MESTRANDO EM ENGENHARIA URBANA - POLI/ UFRJ

Trata-se do resultado parcial de estudo com foco nos impactos ocorridos na compo-
sição social da favela urbanizada, situando a hipótese de que a intervenção que pre-
tende fortalecer a permanência de moradores por qualificá-la melhorando o ambiente 
construído, termina forçando uma substituição social. Diante da permanência dos 
moradores e a necessidade de realocação para viabilizar o projeto, o reassentamento 
torna-se nevrálgico, pois, além de ameaçar as casas das famílias, o nível de regu-
larização urbanística atingível fica restrito à quantidade de reassentamentos “dispo-
níveis”. Assim, foi selecionado o Morro da Providência para ilustrar algumas conse-
quências que tais urbanizações geram aos moradores. Para melhor dimensão desta 
problemática, faz-se necessária uma sucinta compreensão do processo de formação 
das favelas, dos valores locacionais dos seus habitantes, assim como os mecanismos 
de diferenciação entre favelas da cidade. Essas questões são influenciadas por tais 
obras pontuais que reduzem alguns conflitos locais, como a infraestrutura, porém am-
pliam os conflitos na cidade pela intensificação da segregação residencial. As atuais 
intervenções em favelas vêm incorporando duas vertentes de atuação - remoção e 
urbanização -, onde os critérios para reassentamento parecem não seguir a demanda 
dos moradores, vide equipamentos propostos à Providência, que mais parecem aten-
der a demanda pela valorização e turismo.    
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SESSãO 3.2 - PARTiCiPAçãO E iNCLUSãO SOCiAL 

| 38 | A MARé E SEUS COMPLExOS: UM ESTUdO SOBRE A iNSERçãO dE CRiANçAS 
E JOVENS dA COMUNidAdE NOVA MARé EM diFERENTES PROJETOS dO BAiRRO

diogo Silva do Nacimento (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) -  
dyogo.edu@gmail.com
FORMADO EM EDUCAçãO FíSICA. PóS-GRADUANDO NO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAçãO, CULTURA E COMUNICAçãO 

NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO.

Vanessa Silveira de Brito (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) - 
vanessabrito482@gmail.com
FORMADA EM PSICOLOGIA. PóS-GRADUANDA NO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAçãO, CULTURA E COMUNICAçãO NA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO.

Roberta Lemos Gadelha (ENSP/ Fundação Oswaldo Cruz) -  
robertalemosuff@hotmail.com
NUTRICIONISTA E SANITARISTA. PóS-GRADUANDA NO CURSO DE MESTRADO EM SAúDE PúBLICA, NA SUBáREA VIOLêNCIA E 

SAúDE NA ESCOLA NACIONAL DE SAúDE PúBLICA SERGIO AROUCA – ENSP/ FUNDAçãO OSWALDO CRUZ.

Com o intuito de entender melhor as relações estabelecidas entre alguns projetos so-
ciais do Complexo da Maré e a inserção de crianças e jovens do conjunto habitacional 
Nova Maré, realizamos uma pesquisa que atentou-se em investigar indícios que apon-
taram para uma segregação territorial vivenciada por moradores da comunidade das 
“Casinhas”.

PALAVRAS-CHAVE: SEGREGAçãO; DESIGUALDADES; COMPLExO DA MARé  
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| 49 | A URBANizAçãO dE FAVELAS COMO POLíTiCA dE ESTAdO E SEUS iMPACTOS 
NO MOViMENTO COMUNiTÁRiO dAS FAVELAS CARiOCAS (1980-1990)

Mario Brum (UERJ) - mariobrum@yahoo.com.br
PóS DOUTORANDO FEBF-UERJ

O presente trabalho aborda a mudança do eixo de mobilização ocorrido no movimento 
comunitário urbano de favelas na cidade do Rio de Janeiro, que passou rapidamente por 
uma redefinição em meio ao processo de redemocratização política. Com a redemocra-
tização política e com governos que afastavam a hipótese da remoção, a urbanização 
das favelas se consolida como política de Estado e passa a ser a principal bandeira do 
movimento comunitário, cuja possibilidade de ser atendida tinha maior chance de êxito, 
pois não implicava necessariamente numa luta política por mudanças na sociedade por 
parte das lideranças comunitárias, bastando a estas lutarem para obter tais benefícios 
para as suas comunidades, ou seja, uma luta mais palpável e com benefícios imedia-
tos, dependendo apenas do nível de articulação das associações de moradores com os 
órgãos governamentais. 
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| 52 | URBANizAçãO dE FAVELAS NA PERiFERiA dE UMA iNSTiTUiçãO dE ENSiNO 
E PESqUiSA E A SAúdE PúBLiCA URBANA.

Jorge Azevedo de Castro (Fiocruz/ UFF) - jcastro@fiocruz.br
ARQUITETO E URBANISTA, FAU UFRJ, MSC COPPE UFRJ, DSC FAUUSP PóS-DOC UEL/ UFRJ, PORF. TAR EAU UFF/ ESCOLA 

NACIONAL DE SAúDE FIOCRUZ ENSP

Jeronimo de Moraes (Fiocruz) - jeronimodemoraes@fiocruz.br
ARQUITETO E URBANISTA, FAU UFRJ, MSC FAU UFRJ, TECNóLOGO DIRAC FIOCRUZ

Rodrigo Costa (Fiocruz) - rodrigocosta@fiocruz.br
ARQUITETO E URBANISTA, FAU UFRJ, MSC FAU UFRJ, TECNóLOGO DIRAC FIOCRUZ

A urbanização de favelas é um processo de controle do ambiente auto construído por 
comunidades ao longo da ocupação de áreas urbanas irregulares com maior vulnera-
bilidade ambiental, dissociado dos processos de inclusão social , que compreendem 
mais qualidade de vida traduzida em melhores níveis de saúde pública e individual. Sob 
este ponto de vista a urbanização tal qual praticada pelo PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento) na região de Manguinhos mantém uma concepção higienista da solu-
ção para o ambiente construído, radicalizada pela remoção dos moradores para novas 
unidades habitacionais em conjuntos de padrão construtivo “popular” e arquitetura de 
baixa qualidade, enquanto outros moradores continuam a viver em um ambiente sem 
infraestrutura sanitária e urbana mínima de um ambiente saudável, o que poderia ser 
gerenciado pela assistência técnica da área de projetos da Fiocruz ( Fundação Oswaldo 
Cruz), instituição que já atua na assistência clínica as famílias através do corpo técnico 
da unidade ambulatorial localizada no interior do Campus de Manguinhos.  
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| 67 | A PARTiCiPAçãO POPULAR NA POLíTiCA hABiTACiONAL: A REGULARizAçãO 
FUNdiÁRiA dA ViLA híPiCA dO CRiSTAL, EM PORTO ALEGRE/RS

Betina Ahlert (Pontificia Universidade Católica do Rio ) - asbetinaa@gmail.com
ASSISTENTE SOCIAL, DOUTORANDA DA POTIFICIA UNIVERSIDADE CATóLICA DO RIO GRANDE DO SUL, COORDENADORA TéC-

NICA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

Fernanda Pivato Tussi (Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS) -  
nandatussi@gmail.com
SOCIóLOGA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, MESTRE EM ANTROPOLOGIA SOCIAL PELA UNIVERSIDADE FE-

DERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Mariana da Costa Farias (Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS) -  
marianacf@gestao.prefpoa.com.br
ASSISTENTE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO DO TRABALHO SOCIAL

daiana Souza Martins (Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS) -  
daina.souza@gestao.prefpoa.com.br
ASSISTENTE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Esse artigo tem como proposta pensar a participação comunitária nos programas de 
reurbanização de favelas, parte integrante do eixo de Mobilização, Organização e For-
talecimento Social do Trabalho Social instituído pela Portaria n. 21 de 22 de janeiro de 
2014. Para isso, analisa a participação de lideranças comunitárias e dos moradores de 
uma maneira geral no Programa de Regularização Fundiária e Urbanística da Vila Hípica 
do Cristal na cidade de Porto Alegre/RS. Neste Programa a participação se deu princi-
palmente por duas vias: a constituição da Comissão de Acompanhamento de Obras e as 
reuniões com moradores para definição da ocupação das novas unidades habitacionais. 
Observa-se que, apesar dessa demanda de reurbanização ter tido origem no Orçamento 
Participativo, esse órgão não teve participação no acompanhamento posterior, principal-
mente pela troca de lideranças comunitárias. Os processos participativos, em sua maio-
ria, existiram em momento formais instituídos pelos trabalhadores sociais do Programa 
(PISA), e não como demanda da comunidade. Para além disso, conclui-se que as ações 
tiveram melhor andamento e a relação com a comunidade esteve mais equilibrada nos 
momentos em que houve formalização da participação comunitária. 
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| 69 | AVALiAçãO dO PROGRAMA dE URBANizAçãO: A PERCEPçãO dOS MORAdORES 
dOS BAiRROS PARqUE FERNANdA i, JARdiM iRENE ii E JARdiM dAS ROSAS

Patrícia Spedaletti de deus (SEhAB SP) - pspedaletti@prefeitura.sp.gov.br
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA SECRETARIA DE HABITAçãO DO MUNICíPIO DE SãO PAULO

Márcia Maria Fartos Terlizzi (SEhAB SP) - mterlizzi@prefeitura.sp.gov.br
ASSESSORA TéCNICA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

Maria da Penha Silva Gomes (SEhAB SP) - penhasgomes@gmail.com
GRADUAçãO EM CIêNCIAS SOCIAIS PELO CENTRO UNIVERSITáRIO FUNDAçãO SANTO ANDRé; MESTRANDA EM SAúDE COLE-

TIVA PELA UNIFESP. SOCIóLOGA NA SEHAB-SP

Neusa Cavalcante Lima (SEhAB SP) - neusacl@yahoo.com.br
ASSISTENTE SOCIAL PELA PUC-SP, COM MESTRADO EM ADMINISTRAçãO PúBLICA E GOVERNO PELA FGV-SP, DOUTORANDA 
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Renato Telles e Silva (SEhAB SP) - mrtelles18@hotmail.com
FORMADO EM COMUNICAçãO SOCIAL - JORNALISMO NA FACULDADE CáSPER LíBERO E EM RELAçõES INTERNACIONAIS 

PELA UNIVERSIDADE DE SãO PAULO. ASSESSOR TéCNICO I NA SEHAB-SP.

Thales Miguel Gaspar Vidal (SEhAB SP) - thalesvidal@ig.com.br
FORMADO EM PSICOLOGIA E EM SERVIçO SOCIAL PELA UNIVERSIDADE FMU. ESPECIALIZADO EM PSICODRAMA PELA PUC - 

COGEAE SP. ESPECIALISTA EM ASSISTêNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA SEHAB SP

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais da Pesquisa de 
Grupo Focal realizada nas áreas do Jardim Irene II, Jardim das Rosas e Parque Fernanda 
I, no distrito do Campo Limpo da zona sul da cidade de São Paulo. No primeiro semestre 
deste ano foram realizados 10 encontros.

O projeto foi elaborado para atender a 1.371 domicílios. Ao final de 2013, segundo os 
dados do Habisp/SEHAB, constam cadastrados 1.306 domicílios em área remanescente 
e também foram construídas outras 708 unidades habitacionais em prédios de apar-
tamentos para atender á demanda do déficit habitacional. Assim, ao final das obras 
computamos 2.014 moradias na região e, se aplicado o coeficiente habitacional (3,2), 
foram atendidos 6.444,8 habitantes.

Para compreensão sobre a urbanização da cidade de São Paulo, foram apresentadas refe-
rências históricas, desde o inicio da ocupação da cidade até os dias atuais. Foram realizados 
embasamento teórico e análise sobre a trajetória da implementação de políticas públicas 
habitacionais e dos avanços na perspectiva de atendimento às demandas do déficit habita-
cional, além de embasamento teórico para avaliação e monitoramento, com os seguintes ei-
xos norteadores: Organização Comunitária, Participação no Projeto de Urbanização, Relação 
entre Moradores, Relação com o Bairro, Resultados do Projeto de Urbanização.

PALAVRAS-CHAVE: PLANEJAMENTO URBANO, HABITAçãO SOCIAL, MORADIA DIGNA, POLíTICAS PúBLICAS, PóS-OCUPAçãO.
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 | 41 | FAVELA PARTidA: POLíTiCAS dE REASSENTAMENTO  
E LUTA PELA PERMANêNCiA NA FAVELA dE iNdiANA

Juliana Canedo (UFRJ) - canedoju@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA, DOUTORANDA EM URBANISMO NO PROURB/ UFRJ, COM MESTRADO EM URBANISMO NO PROURB/ 

UFRJ, PROFESSORA SUBSTITUTA NA FAU/ UFRJ

Este artigo parte de um conflito existente na favela Indiana, situada no bairro da Tijuca - 
Rio de Janeiro, que dividiu os moradores em dois lados: os que querem ser reassentados 
pelo Programa Minha Casa Minha Vida e os que querem permanecer na comunidade. 
Buscaremos discutir de que forma as ações dos diferentes agentes envolvidos (governo, 
técnicos, moradores) e as políticas públicas relacionadas à habitação influenciaram e 
continuam influenciando neste conflito. Utilizaremos este estudo de caso para conduzir 
uma discussão mais ampla que envolve temas como o direito à cidade, as contradições 
nas atuais políticas públicas voltadas para a habitação e favelas e o Programa Minha 
Casa Minha Vida.

No cerne desta discussão está o debate sobre as remoções que vem sendo feitas na 
cidade, sob a justificativa dos Grandes Eventos e respaldada pelo grande programa 
nacional de habitação Minha Casa Minha Vida. Muito além de defender uma ou outra 
posição, o que buscaremos aqui é demonstrar que a maneira como as ações públicas 
vem sendo conduzidas, desconsidera e - em muitos casos - desrespeita os direitos, 
individualidades e necessidades dos moradores. 
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| 68 | dA FAVELizAçãO à REiNTEGRAçãO: O PROGRAMA MiNhA CASA  
MiNhA VidA COMO ALTERNATiVA à EFETiVAçãO dO diREiTO à MORAdiA  
NA CidAdE dE NATAL, RN
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PLANEJAMENTO E DAS FINANçAS
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LICENCIADO EM GEOGRAFIA - IFRN, BACHAREL EM GESTãO DE POLíTICAS PúBLICAS - UFRN, MESTRANDO EM ARQUITETURA 
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Ada Laís Soares de Morais (SEMURB) - ada.lais@hotmail.com
TéCNICA EM TURISMO - IFRN, BACHAREL EM GESTãO DE POLíTICAS PúBLICAS - UFRN, GESTORA DE POLíTICAS PúBLICAS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE NATAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

As cidades brasileiras são marcadas por graves problemas no tocante à precariedade 
habitacional de inúmeras famílias que sobrevivem em péssimas condições de habitat. 
Assentamentos precários, favelas, loteamentos irregulares, aglomerações informais, 
seja qual for a denominação, o fato é que existem centenas de indivíduos que possuem 
os seus direitos constitucionais violados, vivendo em situações extremamente precá-
rias. O presente trabalho apresenta como objeto de estudo a transformação habitacional 
causada na vida de aproximadamente 403 famílias que antes residiam em três assen-
tamentos precários da cidade de Natal –RN (Assentamento Anatália, Assentamento 8 de 
Outubro e Assentamento Monte Celeste) e que foram recentemente beneficiadas com 
unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. O Residencial Vivendas 
do Planalto, conjunto do PMCMV construído em bairro vizinho ao dos assentamentos, 
apresenta-se como alternativa para solucionar a problemática que, só no território na-
talense, é composta por cerca de 70 assentamentos precários. O trabalho desenvolvido 
discute sobre relevantes questões referentes à provisão habitacional, considerando um 
estudo de caso da cidade de Natal para refletir sobre o processo de urbanização brasi-
leiro e o cenário atual no que concerne a efetivação do Direito à Moradia.

PALAVRAS-CHAVE: PRECARIEDADE HABITACIONAL; DIREITO à MORADIA; PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.



94

| 76 | URBANizAçãO dE ASSENTAMENTOS PRECÁRiOS E iNTEGRAçãO  
dE iNVESTiMENTOS MUNiCiPAiS COM O PAC E O PMCMV – O CASO dE  
SãO BERNARdO

Nilza Aparecida de Oliveira (Sec. Orçam. e Planej. Particip. SBC) - nilza.oliveira@
saobernardo.sp.gov.br
PEDAGOGA, MESTRE UFABC. SECRETáRIA DE ORçAMENTO E PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DE SãO BERNARDO DO CAMPO. 

Tássia de Menezes Regino (Secretaria de habitação de São Bernardo ) -  
tassia.regino@saobernardo.sp.gov.br
ASSISTENTE SOCIAL. SECRETáRIA DE HABITAçãO DE SãO BERNARDO DO CAMPO. 

A viabilização de soluções de moradia adequada para os assentamentos precários é 
componente fundamental do enfrentamento dos problemas habitacionais das cidades 
brasileiras e exige a ação integrada de todos os entes da federação.

Desde 2009, com o PPA Participativo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo estabe-
leceu a habitação como prioridade e se organizou institucionalmente para desenvolver 
uma política abrangente que prioriza a intervenção nos assentamentos precários.

A experiência de São Bernardo mostra um contexto institucional nacional favorável a 
este enfrentamento, dado pela combinação de uma política aderente à problemática 
predominante no país - especialmente quanto às cidades metropolitanas - com volumes 
de investimentos inéditos, tanto na urbanização, quanto na produção habitacional.

Entretanto, mostra também que há limitações que precisam ser enfrentadas na atual 
modelagem de combinação de recursos para urbanização de assentamentos precários, 
por meio do PAC e para a produção habitacional associada, por meio do PMCMV. Fazer 
estes aprimoramentos e manter os investimentos em urbanização é fundamental para 
que se possa manter a dimensão inovadora que a política nacional de habitação passou 
a ter no momento em que finalmente passou a tratar a forma de moradia de grandes 
parcelas da população brasileira como elemento de política de Estado.
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| 89 | A iMPORTâNCiA dAS ÁREAS dE USO COMUM EM PROJETOS dE hABiTAçãO 
SOCiAL: O CASO dO PROGRAMA MiNhA CASA MiNhA VidA

Camila Lima e Silva de Carvalho (iPPUR/UFRJ) - lsc.camila@gmail.com
ARQUITETA E URBANISTA PELA UFRRJ, PóS-GRADUANDA EM POLíTICA E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

Nuno Andre Patricio  - nunoandrepatricio@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA PELA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Nils Schuett (Bauhaus-University Weimar) - nils.s.schuett@gmail.com
CURSANDO URBANISMO PELA BAUHAUS-UNIVERSITY WEIMAR

Do ponto de vista arquitetônico, muitos estudiosos têm reclamado das moradias do 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Embora as críticas sejam muitas e variadas, 
um problema que até agora não foi apontado é aquele dos espaços de convivência e 
lazer. A literatura aponta que, nos projetos de habitação de interesse social, as áreas de 
uso comum são elementos de extrema importância. Neste trabalho, procuramos discutir 
essa questão no âmbito mais amplo da produção capitalista da habitação, atentando 
para o papel das grandes incorporadoras e sua busca de lucro.

PALAVRAS CHAVE: MINHA CASA MINHA VIDA; áREAS DE CONVIVêNCIA E LAZER; HABITAçãO SOCIAL.
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| 109 | RUMO A TRiAGEM: diLEMAS dO CONJUNTO hABiTACiONAL BAiRRO 
CARiOCA NO ATUAL PROCESSO dE REASSENTAMENTO dE MORAdORES dE 
FAVELAS dO RiO dE JANEiRO

Rodrigo Lopes Cavalcanti Ribeiro (UFF) - rodrigoribeiro.cs@gmail.com
SOCIóLOGO. MESTRANDO NO PROGRAMA DE PóS-GRADUAçãO EM SOCIOLOGIA. PPGS-UFF

O Bairro Carioca, localizado num terreno de 120.000 m², na Zona Norte do Rio de Janei-
ro, vem se constituindo nos últimos dois anos como lugar central para o desenvolvimen-
to do Plano Municipal de Integração de Assentamentos Precários Informais e do projeto 
“Morar Carioca”, realizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e financiado pelo 
programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal. Com 2.240 unidades habita-
cionais, distribuídas por 120 prédios e 11 blocos, recebe tanto novos proprietários que 
conseguiram financiar seus imóveis de forma espontânea, quanto moradores oriun-
dos de novos processos de reassentamentos de localidades mais pobres de favelas da 
Zona Sul, do Centro e da Grande Tijuca. Tal política está diretamente relacionada aos 
megaeventos esportivos, resultando na aceleração das obras do PAC e à tendência da 
gentrificação carioca no grande eixo Zona Sul – Centro e Zona Portuária – Zona Oeste, 
configurando uma série de intervenções do poder público sobre favelas, como novo 
objeto de interesse imobiliário e turístico, reeditando com novas roupagens o fantasma 
da remoção e a constituição de novos conjuntos habitacionais de grandes dimensões 
que ora ressurgem na paisagem urbana do Rio de Janeiro.   
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SESSãO 3.4 - FAVELA, CONFLiTOS E diREiTOS 

| 4 | diAdEMA – 1983 – FAVELAS: PROBLEMAS OU SOLUçõES

Maria Tereza Regina Leme de Barros Cordido (iAU USP) -  
terecordido@hotmail.com
DOUTORA EM TEORIA E HISTóRIA DA ARQUITETURA , IAU-USP; MESTRE EM TEORIA E HISTóRIA DA ARQUITETURA, EESC-USP; 

GRADUADA EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS.

O objetivo da análise do trabalho de Urbanização/ Reurbanização de Favelas que foi im-
plantado no município de Diadema em 1983 é o de recuperar a memória deste proces-
so, cujo pioneirismo é pouco conhecido e que envolveu no seu bojo participação social 
com cunho pedagógico e ideológico baseado na formação e recuperação do sentido de 
cidadania plena pela população – que, na sua maioria, vivia em estado de miserabili-
dade –, na reformulação de estratégias de ações do Estado, bem como o entendimento 
das diversidades de ocupações e nucleações urbanas. E ainda, conhecendo os efeitos, 
dessas ações, sua revisão tenta recuperar, através de sua crítica, de que maneira os 
desenvolvimentos das questões que fizeram parte do processo de reordenação dos es-
paços urbanos aliados à formação de conselhos e participação comunitária, fluíram a 
despeito de todo o idealismo de seus agentes, que optaram por ações de ordem práticas 
dentro de um universo circunscrito nas complexidades que as compõem. Verificando 
assim em que medida estas ações corroboraram ou não na desmitificação do próprio 
entendimento de favelas e suas inter-relações.

PALAVRAS-CHAVE: FAVELAS, URBANIZAçãO/ REURBANIZAçãO DE FAVELAS, PARTICIPAçãO SOCIAL.
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| 18 | A qUESTãO FUNdiÁRiA URBANA NA CidAdE dE diAdEMA dE 1983 A 1991: 
RUPTURAS, PERMANêNCiAS E CONSEqUêNCiAS

Ana Lucio (PUC-SP) - ann_lucio@yahoo.com.br
DOUTORANDA EM CIêNCIAS SOCIAIS

A demanda social por habitação no município de Diadema no estado de São Paulo, no 
período de 1983 a 1991, exigia uma nova organização espacial e de infraestrutura ha-
bitacional. Este fato gerou elementos para a modificação do seu espaço urbano. Neste 
período a cidade foi administrada pelo Partido dos Trabalhadores, com a proposta de 
participação popular através dos Núcleos de Base.

Abordamos a forma de intervenção, levada pelo PT, para as questões relacionadas ao 
acesso à terra urbanizada, ao processo de urbanização de favelas e a sua relação com 
o movimento organizado por moradias.
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| 23 | COMPLExO JARdELiNO RAMOS:  
ÁREA PúBLiCA x CidAdãO dE “COSTAS qUENTES”

Terezinha de Oliveira Buchebuan (Universidade de Caxias do Sul) - 
tobuchebuan@ucs.br
ARQUITETA E URBANISTA, MESTRE EM LETRAS, CULTURA E REGIONALIDADE, PROFESSOR NO CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE CAxIAS DO SUL

Livia Teresinha Salomão Piccinini (Universidade Federal do Rio Grande do Su) - 
livia.piccinini@ufrgs.br
ARQUITETA E URBANISTA, DOUTORA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, PROFESSORA NA GRADUAçãO E NO PROPUR 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ideologias consideradas inclusivas, que respeitem a diversidade, se inserem no texto le-
gal, mas não garantem que na prática, essa inclusão aconteça em todos os seus níveis. 
Nesse sentido, a finalidade do presente estudo é demonstrar que as legislações, mesmo 
as conquistadas com participação popular, não são capazes de garantir o bem comum e 
conter a ação de grupos de interesse, quase sempre voltados ao mercado imobiliário. O 
objeto de estudo é o Complexo Jardelino Ramos, um dos primeiros núcleos de ocupação 
irregular de Caxias do Sul/RS. A ênfase recai sobre a área pública de lazer, conquistada 
pela comunidade através de lei específica, mas que na prática foi perdida em função 
de uma intervenção particular em parte desse espaço público e, da não concretização 
das melhorias, votadas em orçamento participativo. Neste caso, nem a legislação e nem 
mesmo a concretude das obras foi capaz de conter o interesse privado e imobiliário. Por 
isso, é abordada a questão da cidade como palco cotidiano das justiças e injustiças. Por 
esse viés se procura refletir, minimamente, o conceito de “Cidade justa” e de como sua 
aplicação pode ser um caminho para as comunidades se mobilizarem no sentido das 
conquistas, mas também de sua manutenção.
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| 74 | URBANizAçãO E “PACiFiCAçãO”: POLíTiCAS dE CONSOLidAçãO  
dA REPROdUçãO GLOBAL dO CAPiTAL NAS FAVELAS CARiOCAS

Thiago Oliveira Lima Matiolli (USP) 
ALAN BRUM PINHEIRO (RAíZES EM MOVIMENTO) 

O presente trabalho busca analisar a relação entre a urbanização de favelas e a crimina-
lização destes territórios, e a forma que tomou na cidade do Rio de Janeiro nos últimos 
anos: a “pacificação” de algumas áreas faveladas. Nossa hipótese é a de que esse 
processo é uma manifestação territorializada da lógica capitalista mundial, inserindo 
esses territórios no circuito de circulação e reprodução global do capital, através do 
processo que Harvey (2007) chama de “acumulação por despossessão” e a construção 
de “coerências estruturadas”. Em outras palavras, a militarização desses territórios, 
apresentada pelo discurso oficial (estado, meios de comunicação pública e o senso 
comum) como primeiro passo necessário para garantir serviços públicos e cidadania 
para os moradores das áreas “faveladas”, é uma mecanismo de poder que está inserido 
no jogo político-econômico mundial e ao se territorializar, num contexto sócio-histórico 
específico, cria uma singularidade espacial na qual é possível entrever a produção de 
uma infraestrutura, objetiva e subjetiva, que permite a acumulação ampliada do capital. 
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| 102 | CONSTRANGiMENTOS AOS TERRiTóRiOS FAVELAdOS  
NA CidAdE dO RiO dE JANEiRO.

Laerte Costa Silva (iPPUR/ UFRJ) - laertes@bol.com.br
MESTRANDO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

keiza da Conceição Nunes (PUC- RJ) 
MESTRANDA EM SERVIçO SOCIAL

Pedro José Farias Fernandes (UFF)
GEóGRAFO

Jefferson Bruno Corona (UERJ)
Priscylla Guerreiro (iBGE)
Cíntia da Cunha Teodoro (Prefeitura de Três Rios)

Este trabalho tem como objetivo analisar as diferentes formas de repressão/ constran-
gimento ao território das favelas na cidade do Rio de Janeiro, o que tem ocorrido prin-
cipalmente nas áreas com maior valorização imobiliária na cidade e tem precedentes 
históricos, o que também pretendemos observar. Dentre tais medidas coercitivas, des-
tacamos: as tentativas de erradicação, fato que marca o processo de estigmatização 
destes territórios, em especial no início do século xx; as contenções, marcadas pelo 
estabelecimento de muros para impedir o avanço destes territórios; as remoções, que 
em tempos de mega- eventos ressurgem como política pública declarada para tais ter-
ritórios, sob a justificativa do risco ambiental; as manipulações de dados e representa-
ções para minimizar estes territórios no espaço da cidade do Rio de Janeiro. é certo que 
não esgotaremos as medidas de constrangimento, mas esta análise torna-se importante 
para o reconhecimento da diversidade das medidas repressivas em relação às favelas 
da cidade.
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SESSãO 3.5 - TRABALhO SOCiAL: COMPONENTES E dESAFiOS 

| 34 | CRiTéRiOS SOCiAiS dE PROJETO: UMA ANÁLiSE COMPARATiVA ENTRE  
O SELO CASA AzUL E O MOdELO dE TRABALhO TéCNiCO SOCiAL PROPOSTO  
PELO MiNiSTéRiO dAS CidAdES

André Araújo Almeida (UNiFOR - Universidade de Fortaleza) -  
arqandrealmeida@netscape.net
ARQUITETO URBANISTA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARá E PELA POLITECNICO DI TORINO; ESPECIALISTA PELA 

UNIFOR – UNIVERSIDADE DE FORTALEZA; MESTRANDO MINTER MACKENZIE/UNIFOR;

Flavio Gondim Viana (UNiFOR - Universidade de Fortaleza) - fgonvi@unifor.br
ARQUITETO URBANISTA PELA UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARá; ESPECIALISTA PELA UNIFOR – UNIVERSIDADE DE 

FORTALEZA; MESTRANDO EM ARQUITETURA E URBANISMO PELO MINTER MACKENZIE/UNIFOR;

Maria Augusta Justi Pisani (Universidade Presbiteriana Mackenzie) -  
augustajp@gmail.com
ARQUITETA URBANISTA PELA FAU FARIAS BRITO, ESPECIALISTA PELA FAUUSP, MESTRE E DOUTORA EM ENGENHARIA CIVIL E 

URBANA PELA ESCOLA POLITéCNICA DA USP. COORDENADORA ACADêMICA DO MINTER MACKENZIE/UNIFOR;

Este artigo pretende observar a contribuição de certificações de sustentabilidade para a 
inclusão social, através de uma análise comparativa entre o Selo Casa Azul, certificação 
brasileira atribuída pela Caixa Econômica Federal às obras de habitação, urbanização 
e saneamento, a partir do seu critério de análise 6 – práticas sociais, e os critérios exi-
gidos pelo Ministério das Cidades para os PTTS – Projetos de Trabalho Técnico Social 
de projetos realizados com recursos federais. Na comparação feita, identificou-se uma 
maior abrangência do Selo Casa Azul, ao se sugerir ações não apenas com os futuros 
moradores, mas também com os trabalhadores da construção civil envolvidos na obra. 
Por outro lado, os critérios do selo Casa Azul são apenas sugestivos, sendo apenas 3 cri-
térios sociais obrigatórios, cabendo ao construtor a decisão pela aplicação dos demais, 
dependendo do nível de classificação que se almeje. Contudo, tanto o Selo Casa Azul 
como os critérios obrigatórios para os PTTS são instrumentos positivos de promoção de 
boas práticas na construção civil, bem como no combate à segregação sócio-territorial 
como parte integrante do conceito amplo de sustentabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSãO SOCIAL; SUSTENTABILIDADE; CERTIFICAçãO AMBIENTAL.
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| 36 | CidAdE iNFORMAL E VULNERABiLidAdE SOCiOECONôMiCA E CiViL:  
ESTUdO dE CASO dO JARdiM PROGRESSO EM TiJUCAS, SC

Giselle Carvalho (UFSC) - arq.giselle@gmail.com
ARQUITETA, MESTRE EM URBANISMO, HISTóRIA E ARQUITETURA DA CIDADE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA-

TARINA, UFSC.

Sérgio Torres Moraes (UFSC) - stmoraes@yahoo.com
ARQUITETO, PROF. DR NO DEPTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, UFSC

O rápido crescimento das cidades gera uma infinidade de problemas relacionados à ex-
pansão da ocupação do território como o surgimento de áreas informais, gerando fato-
res que contribuem para intensificar a “vulnerabilidade socioeconômica e civil” contida 
na informalidade da ocupação. O presente estudo lança um olhar acerca do processo de 
ocupação e consolidação do assentamento Jardim Progresso no Município de Tijucas/
SC, área representativa destes problemas, com o objetivo de através do entendimento 
desta questão, poder contribuir com recomendações para o estabelecimento de diretri-
zes para o desenvolvimento de políticas públicas, tanto sociais quanto de desenvolvi-
mento urbano, a fim de mitigar a vulnerabilidade socioeconômica e civil contida na área. 
Após a contextualização da informalidade urbana no Brasil e no mundo, bem como a 
análise de exemplos de intervenção em áreas informais, e o esclarecimento do processo 
de formação do Jardim Progresso, são apresentados como resultados o levantamento 
de visões acerca da consolidação da área, verificação dos serviços de estrutura urbana 
e da realidade socioeconômica dos moradores dessa comunidade. A partir desses re-
sultados foram discutidas quatro recomendações de diretrizes: 1) Necessidade de regu-
larização urbanística e fundiária; 2) Permeabilização do tecido urbano; 3) Intervenções 
espaciais e estruturais, 4) Implantação de equipamentos de âmbito social. Acreditamos 
que essas recomendações nos permitem visualizar possibilidades de conexão entre 
assentamento e município, logrando deste modo a mitigação da vulnerabilidade socioe-
conômica e civil presentes em assentamentos como o Jardim Progresso.
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| 73 | GERAçãO dE TRABALhO E RENdA: UM ASPECTO CENTRAL  
NOS PROGRAMAS dE REASSENTAMENTO

Manoela Rodrigues Munhoz (Pontificia Universidade Católica do Rio ) - 
manoesca@yahoo.com.br
ASSISTENTE SOCIAL, MESTRANDA DO PROGRAMA DE PóS-GRADUAçãO DA PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATóLICA DO RIO 

GRANDE DO SUL, ASSISTENTE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Betina Ahlert (Pontificia Universidade Católica do Rio ) - asbetinaa@gmail.com
ASSISTENTE SOCIAL, DOUTORANDA DO PROGRAMA DE PóS-GRADUAçãO EM SERVIçO SOCIAL DA PONTIFíCIA UNIVERSIDADE 

CATóLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Georgia Volkmer (Prefeitura Municipal de Porto Alegre) -  
georgia.volkmer@smte.prefpoa.com.br
ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO, ESPECIALISTA EM SAúDE MENTAL COLETIVA

Esse artigo tem como proposta pensar os reassentamentos sob a ótica das famílias 
atendidas pelos programas e a sua relação com o trabalho, para identificar como as 
ações ligadas ao eixo de desenvolvimento econômico e social têm atendido a essa 
questão que é central na vida dos sujeitos. Para isso, tem como amostra de análise dois 
Programas Integrados executados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Programa 
Integrado Entrada da Cidade e o Programa Integrado Socioambiental. Ambos trabalham 
com o reassentamento de famílias em diferentes zonas deste município. Observa-se 
que as ações que têm sido executadas apresentam como característica principal a ca-
pacitação profissional por meio de cursos, e que, com base na legislação municipal e 
nos padrões construtivos das unidades habitacionais o público alvo dessas ações tem 
se alterado, ou seja, de um foco anterior centrado naqueles que estavam em uma situa-
ção de não trabalho para as famílias que necessitam alterar a sua atividade laborativa 
após o reassentamento.    
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| 114 | O TRABALhO SOCiAL dESENVOLVidO NO âMBiTO dOS PROGRAMAS dE 
URBANizAçãO dE FAVELAS E SEUS iMPACTOS NO COMBATE A POBREzA URBANA 
(1993 - 2013): AGENdA dE PESqUiSA EM CONSTRUçãO

Raquel Paiva Gomes (UFABC) - raquelcpaiva@uol.com.br
Marta Cirera (Prefeitura Municipal de diadema/SP) - marta.cirera@gmail.com

O presente artigo reúne algumas experiências de avaliação referente a urbanização in-
tegrada em áreas de menor porte, financiadas pelo governo federal e organismos inter-
nacionais. Com a nova geração de projetos integrados de urbanização, há pelo menos no 
discurso e nas diretrizes gerais, a pretensão de transformar as favelas e assentamentos 
precários, não só do ponto de vista urbanístico, mas se assegurar o direito a cidade e a 
participação da população no controle social da política urbana-habitacional. O trabalho 
social ganhou importância e assumiu a responsabilidade pelos processos participativos 
e organizativos, pela articulação de programas e ações, e principalmente suporte e 
apoio as intervenções físicas, sobretudo nos projetos que envolvem muitas remoções 
e remanejamentos das famílias, por ocasião das obras. Nas experiências analisadas, 
verifica-se que as obras acabaram tendo um peso político e institucional muito maior 
em relação às demais intervenções previstas nos projetos integrados (dimensões am-
biental, social e de regularização fundiária), muitas vezes se sobrepondo a elas, ficando 
o trabalho social focado apenas nos processos informativos. A perspectiva territorial e 
intersetorial pouco dialogam com as experiências observadas e lógica setorial ainda é a 
que prevalece. O território não é o lugar comum para pensar as diferentes intervenções 
previstas no projeto.
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| 118 | AVALiAçãO dE PóS-OCUPAçãO EM hABiTAçãO dE iNTERESSE SOCiAL  
NA AMAzôNiA AS NOVAS TERRiTORiALidAdES

Nelson Tito da Silva Azevedo (UNiFAP) - titanicoarquitetura@gmail.com
Leticia Scheer (UNiFAP) - leticiascheerm@gmail.com

A proposta deste trabalho advém de uma inquietude em relação aos programas que 
envolvem habitação de interesse social. As políticas neste âmbito para a Amazônia to-
mam, porém outras dinâmicas as quais não estão sintonizadas nos projetos sugeridos 
no contexto nacional e a realidade local criando assim verdadeiros entraves ou de forte 
insatisfação por parte dos moradores alocados no entorno. Relacionado à quebra das 
relações anteriores (comércio, relações sociais familiares ou de vizinhança e pequenos 
negócios) para um novo espaço com regras de convivência, custos, ausência da defini-
ção de áreas comuns, ou melhor, a falta de instalações inicialmente propostas aos mo-
radores fazem com que a “re”-ocupação do Residencial Mucajá em Macapá seja alvo 
de críticas e insatisfação dos moradores bem como da população que mora no entorno.

PALAVRA CHAVE: HABITAçãO DE INTERESSE SOCIAL. ESPAçO. OCUPAçãO. INSATISFAçãO
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SESSãO 3.6 - PRECARiEdAdE E SEGREGAçãO SOCiOESPACiAL 

| 9 | dESLOCAMENTO POPULACiONAL BRASiLEiRO, FRENTE à hEGEMONiA  
dO CAPiTAL: UMA qUESTãO SOCiAL

Vilma Pereira da Silva (Universidade Federal Fluminense-UFF) -  
vilmap.fariasuff@gmail.com
ASSISTENTE SOCIAL,RESIDENTE PóS-GRADUANDA MULTIPROFISSIONAL,ESPECIALIZAçãO EM SAúDE ONCOLOGIA;HOSPITAL 

UNIVERSITáRIO ANTONIO PEDRO-HUAP-UFF-NITERóI,RJ.

O artigo tem como objetivo apresentar análise sobre a população deslocada interna-
mente em território brasileiro e aponta ser um desafio em decorrência do volume de 
pessoas deslocadas do seu espaço natural de habitação. Envolvidas em situação de 
desigualdades por conta das remoções intensificadas nas regiões de interesse do capi-
tal, os sujeitos encontram-se em vulnerabilidade sem salvaguarda dos direitos humanos 
(DH). Neste sentido o trabalho analisa a ausência de garantia de direitos e normas jurídi-
cas de proteção aos deslocamentos internamente forçados no território brasileiro, dian-
te da exploração de áreas ambientais nos grandes centros urbanos e interior do país. 
Justifica-se o tema proposto por ser um fenômeno atual e merece estudo mais profundo 
quanto à ausência de intervenção do Estado em favor das populações removidas das 
áreas ocupadas, decorrente dos grandes empreendimentos e mega projetos, sob o aval 
do Estado e parcerias público e privado; considerando a contribuição da assistência 
social como uma política de direitos no aparato dos direitos humanos.

PALAVRAS CHAVES: POPULAçãO DESLOCADA. DIREITOS HUMANOS.QUESTãO SOCIAL
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| 72 | A GEOPOLíTiCA dAS TRANSFORMAçõES METROPOLiTANAS E O PROCESSO 
dE REFAVELizAçãO!

André Luís André (UNiLA) - andre.luis@unila.edu.br
GEóGRAFO, PROFESSOR NO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLíTICA - UNIVERSIDADE FEDE-

RAL DA INTEGRAçãO LATINO-AMERICANA

As questões levantadas nesta redação representam uma parte significativa das refle-
xões que tenho desenvolvido sobre as dinâmicas recentes da urbanização, tendo na 
Região Metropolitana de São Paulo, considerando a “cidade mãe” e o conjunto de “cida-
des da margem”, que juntas compõem a maior região metropolitana da América Latina, 
o principal território de observação e vivência. A metrópole paulista comporta espaços 
da globalização, integrados à internacionalização dos negócios e das governanças e, 
no outro extremo, comporta espaços marginalmente integrados e que historicamente 
chamamos de periferias, cujas situações mais limites são representadas pelas fave-
las. Nossa tarefa aqui, é mostrar que se a metrópole e suas cidades da margem se 
transformaram radicalmente para atender as racionalidades da globalização, as frações 
mais hegemonizadas deste espaço urbano também se transformaram e nos últimos 
anos principalmente emergiram como parte visível das cidades, não somente pelos 
seus dramas, mas também pelo seu protagonismo cultural, econômico e político, o que 
chamaremos aqui de refavela! é a partir daí que propomos uma reflexão, que se é teó-
rica, não é desvinculada das transformações e condições experimentadas pelas gentes 
destas partes da metrópole que costumamos chamar de periferias, cujas favelas são as 
principais configurações espaciais de impermanências!   

   



109

GT3

| 101 | FRONTEiRAS (iN)ViSíVEiS dA CidAdE CAPiTALiSTA: SEGREGAçãO 
SOCiOESPACiAL NO MUNiCíPiO dE ANANiNdEUA, PA

denison Martins dos Santos (UFPA / BANPARÁ) - denison_222@hotmail.com

Este trabalho discute o processo de reprodução social dos trabalhadores residentes na 
área de ocupação Conjunto Parque modelo II no município de Ananindeua, PA, a partir 
das condições de acesso à moradia, infraestrutura e serviços coletivos que definem o 
processo de segregação socioespacial. Considerando-se que as cidades capitalistas 
desenvolvem através de uma lógica de delimitação das diferenças existentes dentro 
de um mesmo espaço urbano (ocupações precárias x áreas dotadas de infraestrutura, 
equipamentos e serviços), preservando, contudo, os limites entre os locais de maior 
presença dos instrumentos que caracterizam os investimentos do Estado e do capital 
e as áreas sem acesso a esses instrumentos. A discussão aponta que no município há 
uma população migrante que reproduz a lógica de precariedade das condições de vida 
presentes na cidade capitalista.  
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| 121 | FAVELAS CARiOCAS: RECORTES ESPACiAiS dA dESiGUALdAdE

humberto kzure-Cerquera - humbertokzure@hotmail.com
ARQUITETO E URBANISTA. PROFESSOR ADJUNTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ, MESTRE 

PELO IPPUR/UFRJ E DOUTOR PELO PROURB/FAU/UFRRJ E BAUHAUS UNIVERSITäT WEIMAR – ALEMANHA E CONSULTOR DE 

URBANISMO PARA OS PROGRAMAS FAVELA-BAIRRO E MORAR CARIOCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAçãO DA PRE-

FEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – SMH/PCRJ.

Gustavo Badolati Racca - gusracca@gmail.com
ARQUITETO E URBANISTA PELA UFRRJ, MESTRE PELO PROURB/FAU/UFRJ E COORDENADOR DE URBANISMO DO AGRUPA-

MENTO DE FAVELAS FAZENDA MATO ALTO DO PROGRAMA MORAR CARIOCA DA SMH/PCRJ.

As reflexões pretendidas neste artigo buscam, panoramicamente, contextualizar o espa-
ço-favela na cidade do Rio de Janeiro como tecidos da informalidade e ilegalidade que 
ainda enfrentam limites e desafios quanto à urbanização. Neste sentido, abre-se uma 
discussão sobre as políticas públicas e o papel dos planejadores urbanos na elaboração 
de alternativas para a melhoria da qualidade de vida nas favelas e sua plena inclusão 
social e espacial. Convém lembrar, que desde o Favela-Bairro ao atual Programa Morar 
Carioca o que se espera é a perspectiva de integrar as favelas à cidade, garantir os as-
pectos de identidade e relações de vizinhança, bem como atender as expectativas dos 
habitantes por moradia e equipamentos qualificados para o uso coletivo. 

PALAVRAS-CHAVE: FAVELA, TERRITóRIO, MORADIA, ExCLUSãO SOCIAL, URBANIZAçãO
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Pôsteres de projetos de urbanização de favelas
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PiRAJUSSARA 5 (SãO PAULO – SP)

Arquitetura e Urbanismo: Libeskindllovet arquitetos + Jansana, de la Villa, de 
Paauw Arquitectes (Autores: Sandra Llovet, Claudio Libeskind, Robert de Paauw, 
imma Jansana, Conchita de la Villa, Toni Abelló, Carlota Socias)
Equipe: Adriano Soares, Marina Rosa, Natalia Leardini,Guilherme Filocomo, 
Márcia Endrighi, Bruna Bi Semeghini, Luana Pereira, Beatriz Vanzolin Moretti, 
Gabriel Faria de Paula.
Estagiários: Francesco Fontana, Stefano Muzzi.
Complementares: EGi ENGENhARiA-LiNEAR ENGENhARiA
Gerenciadora: dUCTOR iMPLANTAçãO dE PROJETOS LTdA. Consórcio dOMUS.

FAVELA dO SAPé (SãO PAULO-SP)

Catherine Otondo, Jorge Pessoa, Marina Grinover, Marcia Grosbaum (autores), 
Regis Sugaya, Paula Saad, Rebeca Grinspum, Lívia Marquez, Matheus Tonelli, 
Juliana Barsi, Fernando Franco, Cadu Marino, Bhakta krpa, Patricia Mieko, Tiago 
Testa, Florencia Testa, Tania helou, Gabriela Costa (colaboradores).

FAzENdA MATO ALTO (RiO dE JANEiRO-RJ)

Gustavo Badolati Racca; humberto kzure-Cerquera; Claudio A. S. Lima Carlos; 
karyne Matos; Natalia Oliveira; Selma Soares de Melo

ALVARENGA E ÁREA dE REASSENTAMENTO - CONJUNTO TRêS MARiAS  
(SãO BERNARdO dO CAMPO- SP)

Autoria: Consórcio habitat
Contratante: Secretaria de habitação de São Bernardo do Campo

COLiNAS d’OESTE / MORRO dO SOCó (OSASCO-SP)

Equipe Secretaria de habitação e desenvolvimento Urbano
Arquiteto hector Viglieca & Associados SC LTdA; Geométrica Engenharia de 
Projetos Ltda.
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JARdiM VELOSO/Bk e JARdiM ViCENTiNA (OSASCO-SP)

Equipe Secretaria de habitação e desenvolvimento Urbano
Arquiteto hector Viglieca & Associados SC LTdA; Geométrica Engenharia de 
Projetos Ltda.

PROGRAMA ViLA ViVA - PROGRAMA ESTRUTURAL EM ÁREAS dE RiSCO (BELO hORizONTE-MG)

URBEL - Cia. Urbanizadora e de habitação de Belo horizonte + Tenpro - Técnica 
de Engenharia de Projeto + hAP Engenharia Ltda; Construtora itamaracá

ViLA SãO TOMAz E AEROPORTO (BELO hORizONTE-MG)

URBEL - Cia. Urbanizadora e de habitação de Belo horizonte + Tenpro - Técnica 
de Engenharia de Projeto + hAP Engenharia Ltda; Construtora itamaracá

AGLOMERAdO dA SERRA (BELO hORizONTE-MG)

URBEL - Cia. Urbanizadora e de habitação de Belo horizonte + Tenpro - Técnica 
de Engenharia de Projeto + hAP Engenharia Ltda; Construtora itamaracá

ChACRiNhA dO MATO ALTO, COMANdANTE LUiz SOUTO E ChÁCARA FLORA  
(RiO dE JANEiRO – RJ)

Coordenadores: Claudia Brandão de Serpa - Coordenação Geral; José Augusto 
Guedes Falcão - Coordenação de Urbanismo; Rubem Corveto de Azeredo 
- Coordenação de infraestrutura urbana; Madlene Provençano de Outeiro - 
Coordenação de Trabalho Social; Equipe Técnica Permanente:
Núbia França de Oliveira Nemezio; Ticianne Ribeiro de Souza; Lucas Faulhauber; 
Equipe Técnica por tema: Carlos Pereira Junior; daniel Yuhasz; Fábio Amaral; 
isabel Gall; Luiz Claudio Vieira; Marcio Carvalho de Paula; Paulo José Ribeiro 
Magalhães; Sérgio Azeredo; Caroline Pitta; Pedro Málaga Baia; Sidnéia Penha 

PRAçA dA FONTE (São Paulo – SP)

Equipe: Terra e Tuma Arquitetos Associados [Bruna hashimoto, danilo Terra, 
Fernanda Sakano, Jessica zanini, Pedro Tuma], Pablo iglesias,
CRAF Engenharia Urbana [Carlos Martinez, Cristian Perez]
Gabriella Ornaghi Arquitetura da Paisagem [Gabriella Ornaghi, Lilian Braga,
Rodrigo Bordigone]
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BATiSTiNi, RUA dAS FLORES E ViLA dO BOSqUE (SãO BERNARdO dO CAMPO – SP)

Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais + Município de São Bernardo do 
Campo
Equipe: Alexandre hodapp, Ana Cristina Takeda, Ana Teresa Carvalho, Andrea 
quintanilha de Castro, André drummond Soares de Moura, Aroldo Adler Argolo 
Alvez, Caio Santo Amore de Carvalho, Carlos henrique Pinho, daniela Julião, 
daniela Perre Rodrigues, daniela Tunes zilio, daniel Fleming Collaço, Fernando 
Nigro Rodrigues, João Conrado dias Fabbri, Juliana iramaia Rezende Vaz, Julia 
Paccola Ferreira Nogueira, Julia Tranchesi, Leandro de Oliveira Coelho, Luiz 
Fernando Seo, Maria Rita de Sá Brasil, Marina Barrio Pereira, Michele Lima de 
Souza, Natasha Tsiftzoglou, Nunes Lopes dos Reis, Pedro Augusto Matavelli 
zaluba, Rafael Borges Pereira

AREiãO, SABESP, ViLA dOS ESTUdANTES E MONTE SiãO (SãO BERNARdO dO CAMPO – SP)

Boldarini Arquitetos Associados + Prefeitura do Município de São Bernardo do 
Campo

COMPLExO ChAFik-MACUCO (MAUÁ - SP)

Autoria: Tereza Arquitetura e Urbanismo
Contratante: Prefeitura Municipal de Mauá e Geométrica Engenharia de Projetos

ROCiNhA (RiO dE JANEiRO – RJ)

Equipe Técnica: Luiz Carlos de Menezes Toledo (COORdENAçãO GERAL), 
Jonathas Magalhães P. da Silva (COORdENAçãO dE EqUiPE) e Luiz Claudio de 
Paiva Franco (COORdENAçãO GERENCiAL).

BABiLôNiA E ChAPéU MANGUEiRA (Rio de Janeiro – RJ)

ArquiTraço Projetos Ltda: daniela Engel Aduan Javoski; Solange Carvalho; 
Tatiana Terry. 
Equipe: (arquitetos) Laure Marchand Santana, Amanda Arcuri, Emerson Mendes 
dos Santos, Paulo José da Silva Jr., Rodrigo Codevila Palma. (estagiários) Felipe 
Moulin, Wallacy Coelho.
infra-Estrutura e instalações Prediais: Sanetech Serviços de Engenharia 
Sistema de Aquecimento Solar (Edificações): Cooperação Alemã para o 
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desenvolvimento, por meio da Geselischaft für internationale Entwicklung 
(Giz) Gmbh. hans Rauschmayer e Mauro Lerer (consultores) e Ricardo külheim 
(coordenador pela Giz)
Estrutura e Fundações (Edificações): JC Filizola Engenharia
Estrutura Viária: News Consultoria, Projetos e estudos de Engenharia LTdA
Contenções de Encostas: Terrae Engenharia
Construção: dimensional Engenharia

METOdOLOGiAS dE iNTERVENçãO EM FAVELA (SãO PAULO-SP)

Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais 
Equipe: Alexandre hodapp, Ana Cristina Takeda, Ana Teresa Carvalho, Andréa 
Conard Muscat,, Andrea quintanilha de Castro, André drummond Soares de 
Moura, Angela Pilotto, Aroldo Adler Argolo Alvez, Caio Santo Amore de Carvalho, 
Carlos henrique Pinho, daniela Julião, daniela Perre Rodrigues, daniela Tunes 
zilio, daniel Fleming Collaço, daniel Franco, dimitri Pinheiro, Fernando Nigro 
Rodrigues, João Conrado dias Fabbri, Juliana iramaia Rezende Vaz, Julia Paccola 
Ferreira Nogueira, Julia Tranchesi, Leandro de Oliveira Coelho , Luiz Fernando 
Seo, Maria Rita de Sá Brasil, Marina Barrio Pereira, Michele Lima de Souza, 
Natasha Tsiftzoglou, Nunes Lopes dos Reis, Pedro Augusto Matavelli zaluba, 
Rafael Borges Pereira, Thelma Cardoso.

MANGUiNhOS (RiO dE JANEiRO – RJ)

Jorge Mario Jáuregui e Equipe

COMPLExO dO ALEMãO (RiO dE JANEiRO – RJ)

Jorge Mario Jáuregui e Equipe
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CiP - dados internacionais de Catalogação na Publicação

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do ABC

Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas (2014 : São Bernardo do Campo, SP)

Anais do I URB Favelas: Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas / organizadores:  

Rosana Denaldi ... [et al.]. – São Bernardo do Campo, SP: UFABC, 2014. 

116 p. : il. 

Evento promovido pela Universidade Federal do ABC – Programa de Pós-Graduação  

em Planejamento e Gestão de Território de 13 a 15 de novembro de 2014.

ISBN: 978-85-65212-43-4

Planejamento Territorial Urbano. 2. Urbanização. 3. Favelas. 4. Assentamentos Humanos.   

I. Denaldi, Rosana. II. Título.
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