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Resumo
A urbanização de assentamentos precários nem sempre alcança patamares adequados
de qualidade ou soluciona as situações de déficit e precariedade das unidades habitacionais,
sendo que a produção de informações sobre esses assentamentos é de grande relevância para
o aprimoramento de políticas públicas. Nesse sentido, este trabalho buscou alternativas
para a aplicação de metodologias disponíveis e desenvolvidas pelo LEPUR/UFABC a fim
de identificar a precariedade habitacional em assentamentos considerados urbanizados.
Por meio do cruzamento de informações do modelo de regressão logística desenvolvido no âmbito do projeto MAPPA e dos dados de assentamentos precários já urbanizados,
de acordo com o Diagnóstico Habitacional do Grande ABC, buscou-se verificar a manutenção de situações de precariedade em assentamentos urbanizados. Foi observada
a continuação da precariedade em assentamentos urbanizados, sobretudo, relacionada
ao Índice de Unidade Habitacional (IUH). Também verificou-se limitações do MAPPA
referentes, principalmente, às fontes de dados.
Palavras-chaves: urbanização; assentamentos precários; precariedade; regressão logística.

Abstract
The slum upgrading process does not always reach appropriate parameters or solve
the deficit and the precariousness of housing units, for this reason, to produce information
about these settlements is high relevant for the improvement of public policies. In that
sense, the present research tried to find alternatives for the application of methodologies
available and developed by LEPUR/UFABC, trying to identify the precariousness of
housing units considered ‘upgraded’.
By crossing information from the logistic regression model developed by MAPPA
and data from precarious settlements classified as ‘upgraded’ according to the Regional
Housing Diagnostic of the Greater ABC, the present study tried to verify the consolidation
of precarious conditions in slums that already received slum upgrading interventions.
The results showed the continuance of precarious conditions in slums already ‘upgraded’,
especially related to the Index of Housing Unit (IHU). It was also possible to verify the
MAPPA’s limitation regarding data sources.
Keywords: slum upgrading; precarious settlements; precarity; logistic regression.
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1 INTRODUÇÃO

A questão habitacional é de grande relevância para o planejamento territorial dos
municípios brasileiros. De acordo com Maricato (2001), cerca de 40% a 50% da população
das grandes cidades vive em condições informais e em habitações com diferentes níveis de
precariedade, sendo 20% destas moradias localizadas em favelas.
O Censo Demográfico de 2010, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), aponta que mais de 11 milhões de habitantes no Brasil residiam em
favelas no ano da pesquisa, o que corresponde a 6% da população do país. No entanto,
vários autores1 indicam que a dimensão do problema é ainda maior, e que o fenômeno é
subestimado pelo IBGE. O rápido crescimento populacional, somado aos movimentos de
migração e às características de desenvolvimento do capitalismo em países periféricos são
elementos que explicam a dimensão da precariedade e ilegalidade destas moradias.
No caso brasileiro, a “industrialização com baixos salários” (MARICATO, 2001)
não permitiu que os trabalhadores tivessem acesso ao mercado imobiliário privado, sendo
obrigados a procurar outras formas de moradia, como os cortiços, favelas, loteamentos
irregulares e precários na periferia. Rolnik (2006) sintetiza a dimensão do problema
habitacional no Brasil afirmando que “no vasto e diverso universo de 5.564 municipalidades,
são raras as cidades que não têm uma parte significativa de sua população vivendo em
assentamentos precários”.
Nesse sentido, a urbanização de assentamentos precários (APs) é um tema relevante
para o planejamento territorial e, por meio dessas intervenções, busca-se a integração
dessas áreas à cidade.
No entanto, grande parte dos municípios brasileiros não possui informações atualizadas sobre os assentamentos precários localizados em seu território, situação que dificulta
a elaboração de políticas públicas e programas habitacionais.
Geralmente, isso acontece devido à limitada capacidade institucional dos municípios,
que possuem reduzido quadro de servidores municipais e muitas vezes não possuem órgão
específico para tratar da questão habitacional, além de não contar com instrumentos, como
sistemas de informação, que permitem diagnosticar o problema.
Sendo assim, o Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR)
da Universidade Federal do ABC (UFABC) tem como objetivo a análise e a produção
de informações a respeito da atuação do Estado no espaço urbano-metropolitano e os
impactos em relação às dinâmicas sociais, econômicas e ambientais desenvolvidas durante o
processo de urbanização brasileira (LEPUR, 2019). Um destes eixos de estudo diz respeito
à dimensão e à intervenção em assentamentos precários, tema que será abordado neste
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As universidades, sobretudo a UFABC, possuem
1

Ver Cardoso (2007), Denaldi et al. (2013), Marques et al. (2008), Pasternak (2008).
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importante papel produção de informações para a formulação de políticas públicas, seja
na escala municipal, metropolitana ou estadual.
Como pesquisador associado ao LEPUR, integrei a equipe que desenvolveu os
estudos “Diagnóstico Habitacional do Grande ABC” (DHGABC) e o “Metodologia para
Identificação e Caracterização de Assentamentos Precários em Regiões Metropolitanas
Paulistas” (MAPPA).
O DHGABC, contratado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, apresentou
um diagnóstico completo da situação dos assentamentos precários na região. Este estudo
produziu informações sobre as favelas localizadas em seu território, o número de domicílios
presente em cada uma delas, o déficit quantitativo e qualitativo, além de uma série de
outras informações.
Tais informações foram disponibilizadas tanto no formato de texto, com imagens,
gráficos e tabelas, quanto no formato georreferenciado. Isto possibilitou que os técnicos
visualizassem e cruzassem estes dados com outros disponíveis de forma a complexificar a
análise no trabalho do dia a dia das secretarias.
Para se ter uma ideia da importância deste trabalho, alguns dos municípios sequer
sabiam informar onde estavam localizados os assentamentos precários no seu território.
Para os que possuíam dados mais completos, o trabalho foi importante para a atualização
das informações. Além do processo de produção de informações, o DHGABC também
promoveu encontros e cursos para os técnicos municipais com o objetivo de capacitá-los
para utilização atualização do banco de dados.
Já o projeto MAPPA foi realizado em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), órgão do governo do Estado de São Paulo, e teve
como área de estudo a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). Neste projeto
foi desenvolvido um modelo de regressão logística no qual são inseridos diversos dados
secundários e o resultado apresentado são áreas potencialmente precárias, ou seja, locais
que provavelmente são assentamentos precários (CDHU/UFABC, 2019).
Este projeto representa um grande avanço principalmente para os municípios que
não possuem informações atualizadas sobre os APs. O modelo possibilita que, a partir
de dados secundários, seja feita uma leitura inicial de áreas precárias que se confirmará
posteriormente com análises mais detalhadas, como visitas de campo.
Além das informações geradas pelo modelo de regressão logística, foram produzidas
outras informações que podem subsidiar as políticas estaduais e municipais, como a
estimativa de número de domicílios e o cálculo do déficit habitacional. As informações
produzidas pelo MAPPA serão utilizadas pela CDHU como subsídio à formulação de
programas e política habitacional para as regiões metropolitanas.
Nesse contexto, este TCC busca verificar quais variáveis foram determinantes para
identificar precariedade habitacional em núcleos urbanizados. Objetiva-se entender essa
condição por meio da identificação de limitações do modelo de regressão logística do
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projeto MAPPA e dos processos de urbanização. São objetivos específicos:
• A partir das variáveis dos modelos de regressão logística produzidos pelo projeto
MAPPA (CDHU/UFABC, 2019), produzir índices relacionados à variáveis físicoambiental, malha urbana, infraestrutura, unidade habitacional e renda;
• Utilizando os índices gerados, identificar quais variáveis influenciam na identificação
de precariedade.
Para realização desse projeto foram utilizadas informações referentes aos dois projetos
mencionados anteriormente, o DHGABC e o MAPPA. A metodologia utilizada foi baseada
no cruzamento de informações entre modelos de regressão logística produzidos no âmbito
do projeto MAPPA (CDHU/UFABC, 2019) e o banco de dados de assentamentos precários
desenvolvido por DHGABC (CIGABC/UFABC, 2016; CIGABC/UFABC, 2017), a fim de
investigar a precariedade habitacional em favelas urbanizadas nos municípios do Grande
ABC.
O cruzamento de informações consiste na análise dos perímetros dos assentamentos
precários classificados como urbanizados pelo DHGABC e as áreas potencialmente precárias
identificadas pelo modelo de regressão logística desenvolvido pelo MAPPA. Sendo assim,
será possível identificar quais APs possuem fatores que indicam precariedade mesmo após
o processo de urbanização.
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Neste capítulo apresenta-se um panorama da ação governamental em favelas e
destaca-se a questão dos parâmetros de intervenção e os padrões resultantes e os problemas
que persistem após a conclusão dos processos de urbanização de favelas.

2.1

Favelas: Crescimento e Ação Governamental

O crescimentos das cidades brasileiras foi acompanhado pelo surgimento das habitações precárias do tipo cortiço, favelas, assentamentos irregulares e precários, entre
outros. A restrição do acesso à terra tem origem no período colonial com a edição da Lei
de Terras (Lei no 601 de 18 de setembro de 1850), que forneceu as bases para a formação
de um mercado imobiliário excludente (MARICATO, 1996).
De acordo com Bonduki (1998), a intervenção estatal durante a Primeira República
(1889 - 1930) ocorreu por meio do controle sanitário das habitações, do estabelecimento
de legislação urbanística e da participação direta na execução de obras de saneamento.
A partir da década de 1930, com o início da Era Vargas, o processo de urbanização e
de industrialização no Brasil ganha força, principalmente devido à crise na produção do
café e à mudança nas políticas governamentais brasileiras. A “industrialização com baixos
salários” (MARICATO, 2001) dificultou o acesso dos trabalhadores ao mercado imobiliário
privado, sendo que os mesmos também não foram atendidos pelo Estado. A alternativa
encontrada foi a ocupação de favelas e loteamentos irregulares, muitos localizados em
áreas ambientalmente protegidas como beiras de córregos, morros e Áreas de Proteção
Ambiental.
A erradicação das favelas permaneceu sendo a alternativa mais defendida pelo
Estado até a década de 1960. Segundo Denaldi (2003), a partir da década de 1970,
quando o Estado intervém admitindo a urbanização das favelas, ele o faz com “programas
alternativos” de pequena abrangência e desligados do eixo estrutural da política habitacional
e das estruturas institucionais. Destacam-se as iniciativas como a da Companhia de
Desenvolvimento de Comunidades (CODESCO), que em 1968 promoveu a urbanização
de três favelas no Rio de Janeiro - Mata Machado, Morro União e Brás de Pina - com o
objetivo de integrá-las aos bairros vizinhos (CARDOSO, 2007).
Durante o período do Banco Nacional da Habitação (BNH), que vai de 1964 a
1986, estrutura-se o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), voltado para uma política
habitacional nacional. A favela passa a ser tratada como déficit de construção de novas
moradias, mas o que ocorre, na verdade, é que o SFH não permitia produção habitacional
subsidiada, o que fez com que a população favelada não conseguisse adquirir uma moradia

6

Capítulo 2. URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO BRASIL

do sistema.
O primeiro programa voltado para a urbanização de favelas no âmbito do Governo
Federal foi o PROMORAR, instituído no período BNH. No entanto, este programa também
pode ser considerado “alternativo” devido ao seu desenho institucional e sua pequena
abrangência.
Na década de 1980 começam a surgir as primeiras iniciativas dos governos municipais,
que passam a formular políticas de urbanização e regularização de favelas de forma a
consolidá-las definitivamente como espaço de moradia. Sendo assim, são formuladas
políticas públicas voltadas para a resolução do problema habitacional, superando então as
ações isoladas (DENALDI, 2003).
Entre outras, destacam-se as experiências pioneiras realizadas pelos municípios de
Recife com o Prezeis (1983 - 1987), Belo Horizonte com o Profavela (1983) e Diadema
com uma política de urbanização de favelas consolidada e abrangente (1983 - 1996). As
primeiras intervenções tinham como característica a melhoria das condições de saneamento,
sendo realizadas principalmente obras de drenagem, saneamento e pavimentação do sistema
viário (DENALDI, 2003).
Durante a década de 1990 o número de prefeituras que passa a implementar
programas de urbanização de favelas cresce consideravelmente. Segundo levantamento do
IBGE, em 1999 mais da metade dos municípios que possuíam favelas possuíam políticas
de urbanização e 33 % realizavam regularização fundiária (BREMAEKER, 2001 apud
DENALDI, 2003).
As intervenções de caráter pontual, predominantes nos anos 1980, evoluem para
urbanizações integradas, que passam a considerar, além do saneamento básico, a acessibilidade, mobiliário urbano, entre outros componentes. É nesse período que há uma elevação
dos padrões e aprimoramentos da intervenção.
Bueno (2000) sintetiza a principal mudança entre as intervenções da década de
1990 em relação à década anterior:
A grande mudança na política para as favelas nos anos 80, consolidada nos
anos 90, é a de que deve ser viabilizada a integração total dos domicílios
da favela à infraestrutura urbana: acessos, transporte, água, esgoto,
drenagem, coleta de lixo – sem que necessariamente a legislação urbana
do município já tenha criado condições de promover a regularização
fundiária ou urbanística das favelas. A individualização das contas de
água e luz, a ligação de 100 % dos domicílios às redes de esgotamento e de
acesso à coleta de lixo torna-se uma exigência dos projetos, independente
da condição legal dos assentamentos (BUENO, 2000, p. 193).

No governo Itamar Franco, entre 1992 e 1994, foi formulado o Programa Habitar
Brasil, que contou com recursos do orçamento da União para viabilizar a produção
habitacional e a urbanização de favelas. No entanto, a escala atingida por esse programa foi
pequena devido às limitações impostas por uma padronização excessiva, à documentação
exigida e à falta de recursos (DENALDI, 2003).
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Em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, é firmado um empréstimo
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que resulta no desenvolvimento do
Programa Habitar Brasil/BID (HBB), que segue os moldes do programa anterior. Um dos
grandes diferenciais e marcos deste programa é o fato de que, além do investimento direcionado à urbanização de favelas e atendimento às famílias de baixa renda, foi desenvolvido
um subprograma para o Desenvolvimento Institucional dos municípios.
No âmbito deste subprograma houve a capacitação dos municípios para a elaboração
e implementação de sua política habitacional. Além disso, os municípios deveriam elaborar
o Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais (PEMAS), o que gerava
informações mais completas para subsidiar as decisões e as políticas do governo. A partir
de 2007, já no segundo mandato do governo Lula, há uma grande ampliação da escala de
intervenção com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que foi
organizado em diferentes modalidades de investimento. Uma delas era a Urbanização de
Assentamentos Precários (PAC-UAP) que, somente nos anos de 2007 a 2010, contou com
investimento total de R$ 29, 6 bilhões. No total foram 1.072 municípios atendidos, estando
estes distribuídos por todos os estados da Federação (CARDOSO; DENALDI, 2018).
O surgimento do PAC-UAP representa uma mudança na questão das urbanizações
de favelas no Brasil, tornando central na política habitacional o tema da favela. O modelo
do programa descentraliza as ações e a aplicação dos investimentos, potencializando o papel
estratégico dos governos locais, seja estado ou município, que possuem maior conhecimento
do território.
O balanço das intervenções realizadas no âmbito do PAC-UAP iluminaram vários
problemas. Dentre eles, destacam-se: descompasso entre as urbanizações, remoções e
reassentamentos; a dificuldade de execução e conclusão das obras; a qualidade insuficiente
dos diagnósticos e projetos produzidos; a dificuldade de articular as ações de recuperação
ambiental, projetos estruturais e intervenções de consolidação de favelas.

2.2

Urbanização de Favelas, Parâmetros e Patamares de qualidade

Sob a denominação de “urbanização de favelas”, há iniciativas de características
muito distintas e projetos de qualidade muito variada. Para um mesmo assentamento
podem ser apresentadas diferentes alternativas de intervenção.
Rocha et al. (2003) apresentam alternativas de intervenção para a favela Parque
Amélia/Santa Margarida, localizada no município de São Paulo. Após uma primeira
etapa de diagnóstico da área foram elaboradas cinco alternativas para a urbanização do
assentamento:
• Alternativa 1: implantação de saneamento básico e recuperação de áreas de risco;
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• Alternativa 2: implantação de saneamento básico, recuperação de áreas de risco e
requalificação do sistema viário;
• Alternativa 3: implantação de saneamento básico, recuperação de áreas de risco,
requalificação do sistema viário e adequação da densidade de ocupação;
• Alternativa 4: implantação de saneamento básico, recuperação de áreas de risco,
requalificação do sistema viário, adequação da densidade de ocupação e atender às
restrições legais da Lei Federal 6.766/79;
• Alternativa 5: reordenamento total com demolição de toda a estrutura existente e
construção de edifícios.
Conforme Rocha et al. (2003) indicam, cada uma destas alternativas resulta em
diferentes padrões de qualidade de intervenção, percentuais de remoção e custos. O valor
total gasto na alternativa 1 seria de aproximadamente R$ 2.300 por família, sendo que na
alternativa 5 os números chegariam a R$ 26.500 por família2 .
Muitas vezes essa diferença dos custos das intervenções acaba definindo os parâmetros de um projeto, sobretudo devido às limitações de orçamento do poder público. No
entanto, devemos ter em mente quais são os parâmetros mínimos para a qualidade do
ambiente e dos domicílios nos assentamentos, a fim de não consolidar situações insalubres
e precárias.
Nesse sentido, Denaldi (2003) define três padrões de qualidade da urbanização:
• Padrão mínimo: implantação de redes de água e de esgoto, drenagem e eletrificação,
soluções de coleta de lixo, melhoria da acessibilidade e recuperação das áreas de
risco;
• Padrão intermediário: além dos anteriores, a provisão de equipamentos urbanos, a
readequação do viário e a intervenção no entorno, solucionando questões ambientais
e de estrutura urbana;
• Padrão alto: além dos anteriores, a adequação da densidade, a eliminação de situações
de insalubridade e insegurança das moradias, a readequação do viário para permitir
acessibilidade a todas as moradias e a promoção da regularização fundiária.
O que se observa das experiências recentes é que dificilmente se alcança o padrão alto
de urbanização, sendo que a adequação da densidade segue como um entrave em grande
parte dos projetos.
Segundo Cardoso (2007), no Programa Favela-Bairro, um dos casos paradigmáticos
de urbanização, não foram adotados padrões mínimos de densidade, sendo que o desadensamento ocorre seguindo a menor área possível para prover acessibilidade e oferta de
2

Valores de agosto de 1995
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equipamentos. Também não foram eliminados todos os corredores estreitos e as moradias
aglomeradas, que muitas vezes encontram-se em condições insalubres de iluminação e ventilação. Além disso, acreditou-se que as condições de moradia teriam melhora progressiva
com o investimento dos próprios moradores após as obras realizadas pelo poder público.
As limitações orçamentárias, muitas vezes, condicionam as alternativas de intervenção. É comum o poder público definir um projeto e realizar as obras que cabem dentro
do recurso disponível, fazendo uma “conta de chegada”. Dessa forma, a urbanização não
se completa e uma série de problemas perdura até a intervenção seguinte.
Tal situação gera camadas de urbanização, o que significa que, ao longo do tempo,
os assentamentos recebem inúmeras intervenções que se acumulam na resolução parcial
dos problemas, mas que não solucionam a precariedade de maneira integral e definitiva.
De acordo com Moraes, Miranda e Souza (2018), as intervenções do PAC-UAP nos
assentamentos precários de Recife representaram mais uma camada de urbanização. Esta
nova camada teve como objetivo complementar obras iniciadas em programas anteriores,
como o Habitar Brasil - BID (HBB), o Prometrópole, o Capibaribe Melhor, o Via Mangue,
entre outros.
Devido aos inúmeros problemas já citados anteriormente, os processos de urbanização nem sempre terminam e, mesmo quando terminam, nem sempre alcança patamares
adequados de qualidade. Pinto (2018) realizou o estudo de caso a respeito de dois assentamentos precários (APs) no ABC Paulista, a favela Tamarutaca, localizada em Santo André,
e o Parque São Bernardo, localizado em São Bernardo do Campo. É possível observar a
morosidade e o processo contínuo que a urbanização representa, uma vez que hoje em dia
a urbanização de ambas não está completa, sendo que o processo foi iniciado em 1989, no
caso do primeiro assentamento, e em 1990, no caso do segundo assentamento.
Pasternak e D’Ottaviano (2016) fazem um panorama da situação dos assentamentos
precários no Brasil a partir da leitura territorial desenvolvida pelo Censo Demográfico
de 2010. Os dados mostram, de maneira geral, melhorias nas condições de infraestrutura
presentes nas favelas, muito em decorrência das obras de urbanização. No entanto, mesmo
com tal melhoria, as condições ainda permanecem longe do que é considerado ideal, como
denotam as autoras a seguir:
A análise dos dados censitários, com especial destaque à “Leitura Territorial”, mostram que a intervenção pública em áreas de favela ainda
é uma necessidade premente, seja no que diz respeito à infraestrutura
urbana mas também em relação à melhoria das unidades habitacionais.
Por outro lado, com o intenso crescimento das favelas durante a primeira
década do século XXI por todo o Brasil, seja em números absolutos ou
em densidade, faz com que o desafio da intervenção em áreas faveladas
esteja cada vez mais complexo (PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016,
p. 98).

Um aspecto destacado pelas autoras, e que requer atenção, são os problemas “da
porta para dentro”, ou seja, a precariedade que permanece presente nas unidades habitaci-
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onais. Os projetos de intervenção visam a atuação nas áreas comuns dos assentamentos,
mas não promovem melhorias nas moradias, geralmente deixando essa função para os
próprios moradores.
De acordo com Moretti e Denaldi (2018), o adensamento e a verticalização dos
assentamentos, somados à inadequação das condições de ventilação, iluminação e segurança
da moradia levam à insalubridade e precariedade habitacional. No entanto, há indícios
que tal precariedade não vem sendo enfrentada nas intervenções, sendo adotado as built
como padrão urbanístico e edilício.
Em seu trabalho, Santos (2019) realiza um estudo em seis assentamentos precários
no município de São Paulo que contaram com obras de intervenção do PAC-UAP. As obras
tiveram como foco principalmente a resolução dos problemas de infraestrutura, sendo que
a precariedade da unidade habitacional em si não parece ser uma questão a ser resolvida
pelo poder público Segundo o autor:
[...] identifica-se a continuidade de situações de precariedades dispersas
nas áreas remanescentes, quando não também nos próprios empreendimentos e UH construídos para provisão de moradia adequada, com uma
série de problemas construtivos que se agravam ao longo do tempo. De
certa forma, guardadas diferenças entre distintos contextos, observam-se
abordagens que priorizam a intervenção no espaço comum e a provisão da infraestrutura, compreendendo o espaço privado como sendo de
responsabilidade dos moradores (SANTOS, 2019, p. 146).

Os componentes da precariedade encontrados nas unidades habitacionais nestes
locais se relacionam principalmente com as situações de insalubridade devido a falta de
insolação e ventilação, falta de acabamento - que permite infiltração e proliferação de
fungos e bactérias -, alto adensamento - que promove situações nas quais os espaços
domiciliares são inadequados -, e ainda a insegurança física e estrutural - que gera risco à
segurança física dos moradores (SANTOS, 2019).
Coelho (2017) também realizou um estudo em três assentamentos precários já urbanizados no município de Diadema (Nações, Novo Habitat e Gazuza). Foram estabelecidos
três critérios para análise, o adensamento, a salubridade e a segurança estrutural. Os dados
revelam que aproximadamente dois terços das unidades habitacionais possuem graves
condições de precariedade habitacional e apenas 9 entre mais de 800 unidades estudadas
estão em condições adequadas.
No entanto, os problemas decorrentes das urbanizações não acabam com as obras.
Há uma série de questões pós-ocupação que precisam ser discutidas. Levando em conta
que após as intervenções parte da população tende a investir na ampliação e na melhoria
habitacional, falta maior orientação técnica de forma a possibilitar que a autoconstrução
seja realizada da melhor maneira possível, sem criar situações de risco construtivo e
consolidar situações de insalubridade, devido à falta de insolação e ventilação, e evitando
a apropriação do espaço público, como as calçadas e áreas non aedificandi.
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Todas estas condições insalubres são potencializadas e tem influência direta de outro
fator importante, que é o aumento da densidade nos assentamentos. Segundo Pasternak e
D’Ottaviano (2016), na RMSP as favelas possuem densidade demográfica média de 224,8
hab/ha, além disso, mais de 60 % dos domicílios possuem mais de um pavimento, 85 % das
unidades habitacionais não possuem espaçamento entre si e somente 33, 8 % são servidos
por ruas, o que dificulta as condições de mobilidade e serviços, como a coleta de lixo, por
exemplo.
Vosgueritchian e Samora (2006) argumentam que a inadequação domiciliar seria
solucionada a partir de obras de urbanização. No entanto, o adensamento excessivo dificulta
a implementação das ações, uma vez que quase não há espaços livres nos núcleos e muitas
edificações abrigam mais de uma família.
Podemos notar o adensamento excessivo em favelas a partir do estudo de caso
do Parque São Bernardo, uma vez que os técnicos que trabalhavam na urbanização do
assentamento chegaram a estabelecer o lote mínimo de 20 m2 por família em algumas
quadras que já haviam sido urbanizadas e foram adensadas (PINTO, 2018). Esse adensamento tem impacto direto no número de remoções e, a fim de minimizar esse fator, muitos
projetos adotam padrões mínimos e acabam não conseguindo oferecer qualidade ambiental
satisfatória (VOSGUERITCHIAN; SAMORA, 2006).
Em seu trabalho, FJP (2018) mostra que mais de 1 milhão de domicílios no Brasil
contava com mais de três moradores por dormitório, sendo que 50 % deste valor está
concentrado nas regiões metropolitanas.
Portanto, Bueno (2002) mostra a importância de se estabelecer parâmetros para
a avaliação da qualidade de vida em favelas urbanizadas, sendo de extrema importância
o processo participativo da população de forma a garantir o aprendizado em situações
problemáticas e corrigi-las em futuras intervenções. Além disso, faz-se necessário o desenvolvimento de ações que visam a requalificação habitacional por meio da disponibilização
de material de construção e assistência técnica e intervenções com substituição de tecido
urbano, remoções, reparcelamento do solo e produção de novas moradias (MORETTI;
DENALDI, 2018).
Com base nisso, faz-se necessário compreender melhor a realidade do território e
dos assentamentos precários da área de estudo deste trabalho, a Região do Grande ABC,
panorama este que será traçado no próximo capítulo.
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3 ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA REGIÃO DO GRANDE
ABC

Neste capítulo serão abordados três temas. Inicialmente será traçado um panorama
geral da Região do Grande ABC, área de estudo deste trabalho. Em seguida, abordarei as
questões referentes aos assentamentos precários da Região e suas características. Por fim,
tratarei do histórico de intervenções nos assentamentos precários no Grande ABC.

3.1

A Região do Grande ABC

A Região do Grande ABC (RGABC) está localizada no Estado de São Paulo, mais
especificamente na Região Metropolitana de São Paulo, e é composta por 7 municípios:
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul (Figura 1).
Figura 1 – Localização da RGABC

Fonte: elaboração própria.
A RGABC está localizada em uma região estratégica do Estado de São Paulo, uma
vez que fica situada entre o município de São Paulo e o litoral santista, sendo este último o
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local no qual está instalado o Porto de Santos. Durante muitos anos a região foi utilizada
como ponto de passagem/parada para as mercadorias e os viajantes que tinham como
destino a região portuária.
Já no século XX, a RGABC despontou como um grande polo industrial, e ganhou
importância o setor automobilístico com a instalação de uma série de montadoras como
a Mercedes-Benz, Ford, General Motors e Volkswagen principalmente em Santo André,
São Bernardo e São Caetano. Durante as décadas de 1980 e 1990 a região, passou por um
processo de reestruturação produtiva e o setor industrial perdeu importância, apesar de
continuar sendo um dos principais polos industriais do país.
Os 7 municípios que compõem a Região possuem área total de 825 km2 e população
estimada de mais de 2,7 milhões, que se distribui em aproximadamente 750 mil domicílios.
Os mais populosos são Santo André (716 mil) e São Bernardo (833 mil), que juntos
somam mais da metade dos moradores da região. Quanto ao PIB per capita, São Caetano
apresenta o maior valor, disparado, em relação aos demais com mais de R$ 83 mil. Em
contrapartida, Rio Grande da Serra possui os menores números de população e de PIB
per capita (Tabela 1).
Tabela 1 – População e PIB per Capita dos Municípios da RGABC
Município
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
RGABC

População Estimada
(2018)
420.934
468.148
122.607
50.241
716.109
833.240
160.275
2.771.554

PIB per Capita
(2016)
R$ 31.865, 08
R$ 30.509, 00
R$ 24.947, 07
R$ 11.831, 25
R$ 36.249, 85
R$ 51.239, 64
R$ 83.656, 30
R$ 38.614, 03

Fonte: elaboração própria a partir de dados de IBGE-CIDADES (2019).

Um dos aspectos consideráveis para a região é a presença da Área de Proteção e
Recuperação de Mananciais (APRM), que está presente em 6 dos 7 municípios e possui
um papel extremamente importante na questão ambiental.

3.2

Assentamentos Precários

Nesta seção iremos abordar as principais características dos assentamentos precários
na RGABC - vale destacar que serão abordados apenas seis municípios, uma vez que
São Caetano do Sul não possui favelas no seu território. Para isso serão utilizados os
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dados produzidos por CIGABC/UFABC (2016), CIGABC/UFABC (2017), pesquisas que
produziram um diagnóstico completo da situação habitacional na região.
Segundo CIGABC/UFABC (2016), CIGABC/UFABC (2017), a Região do Grande
ABC possui 854 assentamentos precários mapeados que contam com aproximadamente
208 mil domicílios, o que representa cerca de 28 % do total de domicílios (Tabela 2).
Tabela 2 – Assentamentos Precários e Domicílios por Município
Município
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo
RGABC

Total de APs
229
174
29
12
161
249
854

Número de
Domicílios
25.697
43.928
3.344
2.493
39.365
93.123
207.950

Fonte: elaboração própria a partir de dados de CIGABC/UFABC (2016),
CIGABC/UFABC (2017).
A RGABC possui grande parte de seu território em Área de Proteção e Recuperação
de Mananciais (APRM), consequentemente, um percentual significativo dos APs se localiza
nessas regiões.
No entanto, as questões ambientais vão além da inserção em APRM. Foram
identificados também os assentamentos que possuem a presença de curso d’água no seu
perímetro e, ao somarmos as restrições, notamos que 58 % dos assentamentos e 74 % dos
domicílios estão localizados em áreas ambientalmente sensíveis (Tabela 3).
Tabela 3 – Assentamentos Precários e Domicílios em Áreas Ambientalmente Sensíveis por
Município
Município
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo
RGABC

Total de APs
90
79
29
12
72
214
493

Número de
Domicílios
12.713
29.121
3.344
2.493
27.336
78.893
153.900

Fonte: elaboração própria a partir de dados de CIGABC/UFABC (2016),
CIGABC/UFABC (2017).
Outra característica marcante dos assentamentos precários na Região do Grande
ABC, principalmente em Mauá, Diadema e São Bernardo do Campo, é a presença de
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domicílios em áreas de alta declividade, o que gera risco de deslizamento e de solapamento.

3.3

Intervenções em Assentamentos Precários no ABC

Como mencionado anteriormente, os municípios do ABC, sobretudo Diadema,
Santo André e São Bernardo do Campo, são considerados municípios pioneiros no campo
da urbanização de assentamentos precários e vêm desde os anos 1980 promovendo ações
dessa natureza.
De acordo com Denaldi (2003), as primeiras intervenções nesta região eram baseadas
na abertura de vias para execução de obras de pavimentação e saneamento básico e buscavase promover um reparcelamento com lotes mínimos de 45 a 50 m2 . Como o material de
construção dos barracos era a madeira, foi possível realizar o reparcelamento dos lotes
desmontando e remontando as casas novamente em outro lugar, o que permitiu maior
facilidade na abertura do sistema viário.
No entanto, muitas intervenções realizadas na década de 1980 acabaram por agravar
os problemas ambientais e consolidar condições inadequadas de moradia e parcelamento
do solo, sobretudo no município de Diadema, onde era comum realizar obras de abertura
do viário principal em cima do córrego canalizado e lançar o esgoto nesse próprio curso
d’água. Além disso, as intervenções não consideraram as características morfológicas do
terreno, sendo assim, muitas moradias foram construídas sobre as linhas de drenagem,
o que causa o represamento das águas e, consequentemente, a frequente inundação nos
períodos chuvosos (DENALDI, 2003 apud DENALDI; FERRARA, 2018).
Já na década de 1990 as intervenções foram se tornando mais complexas. Começaram
a ser elaborados os primeiros projetos para obtenção de recursos e passaram a ser atendidas
áreas com maior complexidade e necessidade de remoção de parte da população.
Pinto (2018) mostra os diferentes momentos das políticas municipais no seu estudo
de caso sobre a favela Tamarutaca. No primeiro período de intervenções (1989 a 1993)
não houve remoção no assentamento, sendo realizado apenas o reparcelamento dos lotes.
No entanto, em um segundo período (1997 a 2008) são realizadas mais de 100 remoções
devido ao adensamento da área e à manutenção do lote mínimo de 40 m2 .
Como mencionado anteriormente, o lançamento do PAC-UAP em 2007 permitiu
ampliar a escala de intervenção em favelas em todo o território nacional, pois pela primeira
vez na história o Governo Federal destinou um grande volume de recursos para essa
finalidade. Segundo Denaldi, Petrarolli e Regino (2018), na Região do Grande ABC, 75
assentamentos contaram com algum tipo de intervenção do PAC, sendo 18 em Santo André,
44 em São Bernardo do Campo, 10 em Diadema e 3 em Mauá. No total, os assentamentos
que receberam recursos do programa abrigam aproximadamente 56 mil famílias.
O total de investimentos na região atingiu a marca de R$ 1, 6 bilhão, sendo que cerca
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de R$ 506 milhões (31 % do total) representam contrapartidas dos governos municipais e
estaduais. A Tabela 4 traz o Quadro de Componentes de Investimento (QCI) do PAC, a
fim de nos ajudar a entender melhor como foi a distribuição dos valores gastos no âmbito
do programa e como isso pode ter influenciado na característica das urbanizações.
Tabela 4 – Quadro de Componentes de Investimentos
Componente
Infraestrutura
Habitação
Equipamentos Comunitários
Grandes Obras
Serviços
Outros
Total

Gasto
R$
473.860.000, 00
964.060.000, 00
32.680.000, 00
32.680.000, 00
114.380.000, 00
16.340.000, 00
1.634.000.000, 00

%
29
59
2
2
7
1
100

Fonte: Denaldi, Petrarolli e Regino (2018).
No item “infraestrutura” do QCI são considerados todos os itens referentes a
abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, iluminação pública, resíduos
sólidos, recuperação ambiental, entre outros. Já no item “habitação” foram enquadradas
todas as despesas referentes a aquisição de unidade habitacional, recuperação ou melhorias,
alojamento provisório/despesas com aluguel, etc.
Apesar do significativo aporte de recursos para habitação, não necessariamente tais
gastos foram destinados para melhoria das habitações existentes e consolidadas. Constatouse que grande parte dos recursos alocados no componente “habitação” foram destinados
para a produção de novas unidades, sendo assim, a melhoria habitacional acaba sendo
deixada de lado nos projetos de intervenção.
Na lógica da intervenção por camadas de urbanização, as obras realizadas no
âmbito do PAC acabam por representar mais uma dessas camadas. Dos 75 assentamentos
atendidos pelo programa, 50 deles já haviam recebido intervenções em períodos anteriores
e a previsão é que a urbanização de importante parcela desses não seria concluída com os
recursos do PAC (DENALDI et al., 2016).
Petrarolli (2015) levanta aspectos relacionados com a morosidade na execução das
obras do PAC-UAP. De acordo com a autora, muitos dos assentamentos selecionados para
intervenção não possuíam projeto completo, atualizado e aprovado. Além disso, a questão
física das obras representa um grande entrave, uma vez que os imprevistos encontrados
durante a execução representam o momento crítico do processo de urbanização, o que
gerou por muitas vezes a paralisação e até a inviabilização da mesma.
Por fim, não se sabe exatamente quantas obras de urbanização integral foram
finalizadas com o PAC, mas de acordo com CIGABC/UFABC (2016), CIGABC/UFABC
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(2017), 369 assentamentos precários na região são considerados já urbanizados, o que
representa 43 % do total mapeado.
No capítulo a seguir serão abordados temas como a metodologia e as fontes de
informações utilizadas para a elaboração deste TCC, de forma a explicar as etapas de
construção do trabalho, desde a obtenção dos dados até a produção dos resultados.
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4 MODELO: METODOLOGIAS, FONTES E MODELOS

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para a produção
deste trabalho. Para isso, na primeira parte irei abordar questões relacionadas ao Projeto
MAPPA, uma das principais fontes de informação utilizadas. Em seguida serão descritas
as etapas para a integração dos dados e a construção dos índices que serão utilizados para
análise.

4.1

Projeto MAPPA: Modelagem e Contribuições

O projeto Metodologia para Identificação e Caracterização de Assentamentos Precários em Regiões Metropolitanas Paulistas (MAPPA), foi desenvolvido como resultado
da pesquisa “Desenvolvimento e aplicação de metodologia para identificação, caracterização e dimensionamento de assentamentos precários”, contratada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e executada
pela UFABC durante o ano de 2018.
O MAPPA possui quatro tipos de contribuições para o aprimoramento das informações sobre os assentamentos precários, que são: definição de tipologias de tecidos de
assentamentos precários; construção de modelos para identificação de assentamentos precários classificados por tipologia de tecido; procedimentos para o dimensionamento do total
de domicílios em assentamentos precários; e metodologia de estimativa multidimensional
do déficit habitacional dentro e fora dos assentamentos precários (CDHU/UFABC, 2019).
A primeira etapa consistiu na criação de 6 tipologias de tecido, nas quais os
assentamentos precários serão classificados. Estas tipologias são:
• TEC 1: morros;
• TEC 2: palafitas;
• TEC 3: áreas úmidas (Área de Preservação Permanente - APP de rios e córregos ou
aterros de mangue e restingas);
• TEC 4: ocupação desordenada (sem traçado regulador prévio à ocupação);
• TEC 5: ocupação ordenada por traçado regulador; e
• TEC 6: ocupação esparsa ou pouco consolidada.
A segunda etapa consistiu na construção de modelos, responsável por identificar
territórios possivelmente precários a partir da inserção de dados secundários. O processo
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de desenvolvimento dos modelos foi baseado na construção e integração de variáveis,
utilização de modelos estatísticos para a geração de superfícies de probabilidade, além da
identificação e classificação dos assentamentos por meio de árvore de decisão.
As variáveis do modelo foram geradas a partir de dados levantados em diferentes
unidades espaciais. Sendo assim, de forma a integrar estes dados, foi definida como base
uma grade regular com células de dimensão de 100x100 metros.
O modelo foi calibrado, aplicado e avaliado inicialmente a partir de dados da Região
Metropolitana da Baixada Santista. No entanto, também foram desenvolvidas versões
generalizáveis, que permitem sua aplicação em outros territórios, sendo que estas foram
avaliadas a partir de dados da Região do Grande ABC e serão utilizadas neste trabalho.
A terceira fase do MAPPA foi o dimensionamento da quantidade de domicílios nos
assentamentos precários. Para isso, foram criados subgrupos das TECs, sendo que para
cada um deles foi estabelecida uma Cota Bruta por Domicílio (CBD), ou seja, qual a área,
em média, que um domicílio ocupa na área total do assentamento.
Por fim, a partir da estimativa de domicílios em assentamentos precários calculase o déficit e a inadequação habitacional. Esta etapa ajuda a caracterizar as múltiplas
dimensões das necessidades habitacionais dentro e fora dos assentamentos.
A formulação dessa metodologia é extremamente importante pois possibilita a
identificação, o dimensionamento e a caracterização de assentamentos precários de forma
mais precisa, além de permitir a atualização das informações com maior frequência, mesmo
em municípios com limitada capacidade institucional.

4.2

Metodologia para Integração de Dados e Construção de Índices

Este trabalho consistiu no cruzamento de informações a partir do banco de dados
de assentamentos precários produzido por CIGABC/UFABC (2016), CIGABC/UFABC
(2017) e de modelos de regressão logística para a geração de superfícies de probabilidade
desenvolvidos por CDHU/UFABC (2019).
O Diagnóstico Habitacional Regional do Grande ABC CIGABC/UFABC (2016),
CIGABC/UFABC (2017) foi um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do ABC
(UFABC) em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (CIGABC), no
qual o objetivo era dimensionar e caracterizar o problema habitacional nos municípios
de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul.
Foram criadas 5 tipologias de assentamentos precários, sendo elas:
• T1: assentamentos urbanizados, consolidados e irregulares, que demandam ações de
regularização fundiária;
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• T2: assentamentos precários, irregulares e consolidáveis, que demandam obras de
infraestrutura, podendo necessitar de alguma remoção;
• T3: assentamentos precários, irregulares e consolidáveis, que demandam obras complexas de urbanização e/ou percentual elevado de remoção;
• T4: assentamentos precários, irregulares e não consolidáveis, cuja solução é a remoção
total dos domicílios;
• T5: assentamentos que sofreram urbanização simples ou complexa, preservando
parte expressiva do seu tecido urbano original e casos de remoção total, ou seja,
de assentamentos não consolidáveis, nas modalidades remanejamento (substituição
total do tecido urbano) e reassentamento (extinção total do tecido urbano).
Como este trabalho tem como objetivo analisar as situações de precariedade em
assentamentos precários considerados urbanizados pelo poder público, foram utilizados
somente os perímetros classificados como T1, ou seja, os que já passaram por obras de
urbanização, não deveriam abrigar precariedade e apenas requerem a conclusão do processo
de regularização fundiária.
A segunda fonte de dados utilizada é referente ao modelo de regressão logística
desenvolvida no âmbito do projeto Metodologia para Identificação e Caracterização de
Assentamentos Precários em Regiões Metropolitanas Paulistas (MAPPA). Neste trabalho
serão consideradas principalmente as informações relativas a uma das etapas, a de construção de modelos, responsável por identificar territórios possivelmente precários a partir
da inserção de dados secundários.

4.2.1

Integração de Dados

Segundo CIGABC/UFABC (2016), CIGABC/UFABC (2017), dos 887 assentamentos precários identificados no Grande ABC, 369 foram classificados segundo a tipologia T1
(urbanizados, apenas com regularização fundiária pendente), conforme podemos observar
na Tabela 5. Vale destacar que o município de São Caetano do Sul faz parte da região de
análise mas não possui nenhum assentamento mapeado.
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Tabela 5 – Assentamentos Precários identificados em CIGABC/UFABC (2016),
CIGABC/UFABC (2017), segundo tipologia
Município
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo
Total

T1
170
60
3
0
73
63
369

T2
17
90
19
8
18
81
233

T3
33
21
5
1
43
76
179

T4
9
0
1
3
30
28
71

T5
1
3
0
0
2
29
35

Fonte: elaboração própria a partir de dados de CIGABC/UFABC (2016),
CIGABC/UFABC (2017).
Com o auxílio do software QGIS 3.43 , foi realizado o cruzamento de informações
entre os perímetros delimitados na tipologia T1 e o modelo de regressão logística de
CDHU/UFABC (2019). Dos 369 perímetros iniciais, foram identificados 257 inseridos em
área potencialmente precária. Na Tabela 6 abaixo, podemos observar a distribuição destes
assentamentos por município.
Tabela 6 – Assentamentos Precários classificados como T1 inseridos em área
potencialmente precária, segundo o modelo desenvolvido pelo MAPPA
Município
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo
RGABC

T1 (DHABC)
170
60
3
0
73
63
369

T1 em Área Potencialmente
Precária (MAPPA)
143
33
2
0
34
45
257

Fonte: elaboração própria a partir de dados de CDHU/UFABC (2019),
CIGABC/UFABC (2016), CIGABC/UFABC (2017).
No QGIS 3.4, foi realizada a interseção entre o modelo e o perímetro dos assentamentos precários, de forma a integrar as informações presentes nas duas camadas. Nos
casos em que mais de uma célula estiver contida no mesmo perímetro de assentamento conforme podemos observar na Figura 2 abaixo -, será calculada a média dos valores de
cada uma delas, de forma a definir um valor único para cada variável.

3

“O QGIS é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de Código Aberto licenciado segundo a Licença
Pública Geral GNU. O QGIS é um projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo).
Funciona em Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e suporta inúmeros formatos de vetores,
rasters e bases de dados e funcionalidades.” (QGIS, 2019).
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Figura 2 – Interseção entre o modelo e os perímetros dos assentamentos precários

Fonte: elaboração própria a partir de dados de CDHU/UFABC (2019),
CIGABC/UFABC (2016), CIGABC/UFABC (2017).

4.2.2

Construção dos Índices

Após a interseção entre as duas bases, foram definidas 5 categorias de análise para
a criação de índices: físico-ambiental, malha urbana, infraestrutura, unidade habitacional
e renda.
Das 62 variáveis incluídas no modelo, apenas 13 delas foram selecionadas por serem
as mais significativas para a construção dos índices dessas categorias. Na Tabela 7 a seguir
estão listadas as variáveis selecionadas e qual a fonte delas.
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Tabela 7 – Variáveis selecionadas para a criação de índices e suas fontes
Variável
Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais (APRM)4
Faixa de 15m de distância do curso d’água

Fonte
Limite de Bacia - SMA, 2013
Rede de Drenagem - SMA, 2013 e
Dados hidrológicos CPRM, 2013
MDE - SMA, 2013
Base de arruamentos - SMA, 2010
UHCT - SMA, 2010

Declividade 0 % - 15 %
Acesso a vias carroçáveis
Ordenamento da ocupação
Densidade domiciliar
% de domicílios com esgoto a céu aberto
% de domicílios com destinação inadequada
de esgoto (fossa rudimentar, vala, outro
escoadouro, rio, mar ou lago)
Resultados do Universo - Censo
% de domicílios sem medidor de energia
Demográfico IBGE 2010
elétrica de uso exclusivo
% de domicílios sem coleta de lixo direta
Média de moradores por domicílio
Média do número de banheiros por domicílio
% de domicílios com renda mensal per capita
de até 12 salário mínimo
Fonte: elaboração própria.

Uma vez que as variáveis apresentam diferentes ordens de grandeza, foi realizada,
com ajuda do Microsoft Office Excel, a normalização dos valores, possibilitando então
a padronização dos índices com valores entre 0 e 1, sendo que quanto mais alto o valor,
maior a precariedade (Figura 3).
Figura 3 – Níveis de precariedade segundo o valor

Fonte: elaboração própria.
Vale destacar que foram observados problemas em relação às variáveis referentes à
densidade domiciliar, porcentagem de domicílios sem medidor de energia elétrica de uso
exclusivo e porcentagem de domicílios sem coleta de lixo direta, que apresentaram altos
níveis de precariedade em locais nos quais existem conjuntos residenciais. Sendo assim,
pode ter ocorrido uma falha de interpretação por parte dos recenseadores no momento do
levantamento de informações para o Censo Demográfico de 2010.
De forma a corrigir esse problema, foi realizada uma operação na qual o valor
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obtido foi multiplicado pelo inverso da proporção de apartamentos no local, ou seja, quanto
maior o número de apartamentos menor seria o valor de cada uma destas variáveis no
assentamento precário5 .
As variáveis foram então classificadas de acordo com as 5 categorias mencionadas
anteriormente, sendo criado um índice preliminar para cada uma delas e, por fim, um
índice sintético que indique o nível de precariedade como um todo no assentamento (Figura
4).
Figura 4 – Organização das variáveis para a criação dos índices

Fonte: elaboração própria.
Ao calcular cada índice, tanto os preliminares quanto o sintético, os valores foram
normalizados novamente, de forma a mantê-los entre 0 e 1. Esses índices permitirão uma
análise a fim de identificar quais variáveis que influenciam na classificação, a partir do
modelo de regressão logística, de assentamentos urbanizados como precários. A seguir
serão apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação desta metodologia
5

Mesmo após esse processo algumas áreas ainda apresentaram problemas uma vez que a informação
do Censo atribuía pequena porcentagem de apartamentos em áreas nas quais visivelmente estavam
localizados edifícios. Sendo assim, foi realizada a correção manual desta informação.
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5 RESULTADOS

Este capítulo será dividido em quatro partes. Na primeira delas apresenta-se o
resultado obtido com a geração dos índices para os assentamentos de Tipologia T1 nos
quais foi identificada potencial precariedade. Em seguida, examina-se os assentamentos que
obtiveram os piores índices e busca-se entender quais fatores pesaram nessa classificação.
Por fim, discutem-se as limitações que podem estar relacionadas com esse resultado: as
que estão atreladas ao processo de urbanização; e as que dizem respeito ao modelo de
regressão logística desenvolvido pelo MAPPA.

5.1

Análise dos Índices

Como já mencionado no Capítulo 4.2.2, as variáveis do modelo de regressão logística
desenvolvido pelo MAPPA foram subdivididas em cinco categorias: físico-ambiental, malha
urbana, infraestrutura, unidade habitacional e renda. Cada categoria dessas resultou na
criação de um índice e a junção de todos eles sucedeu-se em um Índice Geral (Figura 4).
Na Figura 5 (Anexo A) podemos observar a localização dos assentamentos precários
que são objeto de estudo deste trabalho. Como já observado na Tabela 6, o universo de
análise é de 257 APs, sendo que mais da metade deles fica no município de Diadema e
nenhum deles se localiza nos municípios de São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra.
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Figura 5 – Localização dos assentamentos precários

Fonte: elaboração própria.
A seguir, podemos observar os resultados do Índice Físico-Ambiental (IFA). A
maioria dos assentamentos está inserida na faixa entre 0, 21 e 0, 40 do índice. Ao calcularmos
a média geral do IFA para os 257 assentamentos o valor obtido é de 0, 45 (Figura 6 - Anexo
B).
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Figura 6 – Resultados do Índice Físico-Ambiental (IFA)

Fonte: elaboração própria.
Os assentamentos com os piores índices são os que estão inseridos na Área de
Proteção de Mananciais, uma vez que esta variável foi utilizada na construção do IFA.
Sendo assim, grande parte dos APs que indicam maior precariedade estão no município de
São Bernardo do Campo.
Assim como no caso anterior, no Índice de Malha Urbana (IMU), a maior parte
dos assentamentos também está classificado entre 0, 21 e 0, 40. A média geral do IMU é de
0, 27, o que representa um valor baixo de precariedade (Figura 7 - Anexo C).
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Figura 7 – Resultados do Índice de Malha Urbana (IMU)

Fonte: elaboração própria.
Os assentamentos com pior desempenho no IMU estão localizados no município de
Santo André mas, de maneira geral, os APs apresentaram baixos índices de precariedade
em relação a esse fator.
O Índice de Infraestrutura (IIn) apresenta bons resultados, uma vez que quase 200
assentamentos estão classificados na categoria mais baixa, ou seja, entre 0, 00 e 0, 20. Para
este índice, a média do universo de análise foi de 0, 13, a metade do valor obtido no IMU
(Figura 8 - Anexo D).
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Figura 8 – Resultados do Índice de Infraestrutura (IIn)

Fonte: elaboração própria.
Neste caso, apresentado na Figura 8 (Anexo D), não há um padrão que parece
se repetir, sendo que na maior parte dos casos os resultados são bons. Destaca-se que o
município de Mauá não possui nenhum assentamento classificado com valores acima de
0, 40.
Na Figura 9 (Anexo E) podemos analisar o Índice de Unidade Habitacional (IUH),
que mostra que grande parte dos assentamentos apresenta problemas nesse aspecto. A
média do índice nos assentamentos precários analisados foi de 0, 54, o que representa o
maior valor encontrado.
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Figura 9 – Resultados do Índice de Unidade Habitacional (IUH)

Fonte: elaboração própria.
Os resultados obtidos demonstram que as unidades habitacionais apresentam altos
níveis de precariedade mesmo após a urbanização. Este tema foi discutido no Capítulo
2, no qual foram citados argumentos de outros autores a respeito da precariedade nas
unidades habitacionais.
No entanto, a discussão levantada por Pasternak e D’Ottaviano (2016), Santos
(2019), entre outros autores 6 , a respeito da precariedade nas unidades habitacionais diz
respeito à insalubridade, à falta de ventilação e insolação, à insegurança, entre outros
fatores.
Portanto, não se pode afirmar que os resultados aqui encontrados corroboram
com os argumentos levantados anteriormente, uma vez que as variáveis utilizadas pelo
modelo captam o adensamento excessivo, mas não dão conta de captar outras variáveis da
precariedade.
Já o Índice de Renda (IR) possui a maior parte dos assentamentos classificados
entre 0, 21 e 0, 40, assim como o IFA e o IMU. A média do IR nos assentamentos do
universo de análise é de 0, 29 (Figura 10 - Anexo F).

6

Ver mais no Capítulo 2.2
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Figura 10 – Resultados do Índice de Renda (IR)

Fonte: elaboração própria.
Os APs com os piores valores estão localizados nos municípios de Santo André e
São Bernardo do Campo, mas não há um padrão específico que caracterize os resultados
deste índice.
Historicamente os assentamentos precários são ocupados por famílias de baixa
renda, apesar disso, no caso dos perímetros analisados esta variável não parece ser tão
significante.
Como uma síntese temos o Índice Geral (IG), que considera todos os anteriores.
Neste caso, a maioria dos assentamentos ficou classificado entre 0, 41 e 0, 60, sendo
que apenas quatro APs estão enquadrados na categoria mais precária. A média dos
assentamentos para este índice foi de 0, 41 (Figura 11 - Anexo G).
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Figura 11 – Resultados do Índice Geral (IG)

Fonte: elaboração própria.
De acordo com os resultados obtidos, podemos notar que o IFA e o IUH possuem
grande peso no cálculo do IG, pois são os índices que atingiram a pior média, com 0, 45 e
0, 54, respectivamente.
Em tese, o processo de urbanização deveria solucionar diretamente questões relacionadas a três dos cinco índices com os quais trabalhamos, o IMU, o IIn, e o IUH.
No entanto, como já debatido anteriormente, as intervenções nem sempre solucionam os
problemas relacionados à unidade habitacional.
Sendo assim, foi gerado também o Índice de Urbanização (IU), resultado da
combinação apenas dos índices IMU e IIn, que possuem variáveis que vêm sendo alteradas
por meio das obras de urbanização dos assentamentos precários (Figura 12 - Anexo H).
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Figura 12 – Resultados do Índice de Urbanização (IU)

Fonte: elaboração própria.
Ao analisarmos o IU, notamos que apenas um assentamento foi classificado na
categoria mais precária e não quatro, como no IG. Portanto, nota-se que as questões
como a infraestrutura e a malha urbana sofrem melhorias consideráveis com o processo de
urbanização. Tal situação fica evidente com o cálculo da média do índice para todos os
assentamentos, que foi de 0, 22.

5.2

Fatores que Compõem a Precariedade

Com os resultados dos índices gerados, foi possível traçar uma visão geral da
situação das favelas estudadas e classificadas como Tipologia T1 com áreas potencialmente
precárias. Para compreender quais são os fatores de maior impacto, analisamos os 36
assentamentos com pior desempenho segundo o IG, sendo que 32 estão na categoria entre
0, 61 - 0, 80 e os outros 4 foram classificados entre 0, 81 - 1, 00 (Tabela 8).
Decidiu-se por esse recorte pois, após análise visual, identificou-se que os assentamentos classificados na faixa entre 0, 40 - 0, 60 aparentemente não apresentavam grandes
problemas em relação à urbanização, portanto seriam analisados com maior profundidade
apenas os APs com IG acima de 0, 61.
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Tabela 8 – Índices dos Assentamentos Precários com Pior Desempenho no IG
Assentamento Precário
Sacadura Cabral
Edgard Yamaguishi
Baleia
Modesto de Carvalho
Jd. Bom Recanto
Ana Sofia 2
Taperinha
Takebinho
Imbauva
V. Nova 1
Gaturamo
Conj. H. Esmeralda 1
Conj. Ayrton Senna
Conj. Ayrton Senna
V. Santa Monica
Canopo Santa Inez
Conj. Ana Maria
Ilhéus
Jd. Recanto dos Pássaros
Santo Antônio
Santa Maria 5
Santa Maria 1
V. Modelo
Nova Conquista
Cidade de Deus
Jd. Los Angeles
Camarupim
Conj. H. Granja Ito
Fundibem
Conj. H. Vila Esperança
Zambese
Inamar 1
V. Nova 3
Manacás
Conj. H. Esmeralda 1
Conj. Avenida Áurea

Município
Santo André
SBC
Diadema
Diadema
Mauá
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema
Santo André
SBC
Santo André
Santo André
SBC
Diadema
Santo André
Diadema
SBC
Diadema
Diadema
Diadema
Diadema
Santo André
Diadema
SBC
Diadema
SBC
Diadema
SBC
Santo André
Diadema
Diadema
Diadema
SBC
Santo André

IFA
0, 45
0, 50
0, 90
0, 49
0, 62
0, 59
0, 74
0, 64
0, 65
0, 40
0, 37
0, 37
0, 30
0, 30
0, 85
0, 77
0, 34
0, 54
0, 68
0, 88
0, 37
0, 37
0, 49
0, 40
0, 74
0, 84
0, 63
0, 46
0, 51
0, 19
0, 62
0, 71
0, 33
0, 73
0, 49
0, 26

IMU
0, 18
0, 78
0, 22
0, 22
0, 25
0, 24
0, 30
0, 18
0, 24
0, 47
0, 41
0, 18
0, 62
0, 62
0, 16
0, 56
0, 42
0, 24
0, 21
0, 52
0, 49
0, 49
0, 21
0, 26
0, 17
0, 42
0, 34
0, 24
0, 58
0, 53
0, 21
0, 29
0, 76
0, 23
0, 38
0, 85

IIn
0, 18
0, 27
0, 05
0, 47
0, 24
0, 39
0, 01
0, 08
0, 30
0, 53
0, 56
0, 41
0, 26
0, 26
0, 10
0, 02
0, 33
0, 55
0, 73
0, 08
0, 64
0, 81
0, 59
0, 67
0, 32
0, 46
0, 48
0, 76
0, 13
0, 00
0, 73
0, 72
0, 57
0, 79
0, 88
1, 00

IUH
0, 86
0, 42
0, 76
0, 69
0, 72
0, 69
0, 92
0, 99
0, 71
0, 65
0, 63
0, 42
0, 57
0, 57
0, 98
0, 75
0, 64
0, 61
0, 50
0, 67
0, 66
0, 59
0, 83
0, 67
0, 81
0, 46
0, 54
0, 57
1, 00
0, 98
0, 78
0, 74
0, 72
0, 86
0, 55
0, 56

IR
0, 56
0, 28
0, 32
0, 40
0, 48
0, 38
0, 34
0, 43
0, 41
0, 30
0, 37
0, 98
0, 61
0, 61
0, 29
0, 28
0, 67
0, 47
0, 31
0, 29
0, 29
0, 27
0, 42
0, 53
0, 48
0, 40
0, 58
0, 55
0, 36
1, 00
0, 42
0, 33
0, 55
0, 34
0, 71
0, 77

IG
0, 61
0, 61
0, 61
0, 61
0, 62
0, 62
0, 62
0, 63
0, 63
0, 63
0, 64
0, 64
0, 64
0, 64
0, 65
0, 65
0, 65
0, 66
0, 67
0, 67
0, 67
0, 69
0, 70
0, 70
0, 70
0, 71
0, 71
0, 71
0, 72
0, 75
0, 77
0, 78
0, 83
0, 84
0, 86
1, 00

Fonte: elaboração própria.

A partir dos dados acima destaca-se que: em três casos o IR possui o maior valor
entre os índices; quatro APs têm o IMU com maior precariedade; cinco assentamentos
possuem o IFA com maior valor; em outros cinco o IIn se destaca; dezoito deles apresentam
o IUH como índice mais precário em relação aos demais e, por fim, o assentamento Nova
Conquista, localizado em Santo André, obteve números de precariedade iguais no IIn e no
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IUH.
Dessa forma, nota-se que 53% dos 36 assentamentos constaram como precários,
principalmente, devido ao Índice de Unidade Habitacional. Como a segunda maior causa
de precariedade ficou o Índice de Infraestrutura, com 17% dos casos.
De todos os índices analisados, o Índice de Renda foi o que apareceu com o maior
valor no menor número de casos, com apenas 8% dos assentamentos. Mais uma vez, esta
variável não se mostrou determinante para identificar a precariedade em APs urbanizados.
Chama atenção que nos quatro assentamentos com pior IG apenas um deles tem o
IUH como maior fator de precariedade, enquanto em outros dois o pior índice é o IIn e no
outro caso se destaca o IMU.
Destaca-se também que os assentamentos que apresentam os piores IUH possuem os
melhores resultados em relação ao IIn. Uma possível hipótese para isso é o fato de que tais
favelas apresentavam tecido urbano extremamente precário, o que levou o poder público a
priorizar a intervenção nesses locais, propiciando então um alto padrão de qualidade no
que diz respeito à infraestrutura. No entanto, pela característica das urbanizações recentes,
a urbanização teria atingido apenas as áreas comuns, sendo que as unidades habitacionais
permaneceriam em situação de grande precariedade.

5.3

Aspectos Relacionados ao Padrão de Urbanização

Levando em conta a Tabela 8 e a média dos índices para todos os assentamentos
analisados, o processo de urbanização dos assentamentos precários no ABC mostrou
resultados relativamente bons em relação à infraestrutura e à malha urbana. Esperava-se
que a urbanização resultasse também na melhoria das unidades habitacionais por meio,
principalmente, de ações como o reparcelamento de lotes e adequação de densidade. No
entanto, a realidade encontrada é diferente.
Os altos índices de adensamento elevam o percentual de remoção nos projetos de
urbanização. Contudo, a produção habitacional para abrigar as famílias removidas tem
um custo (financeiro e social) elevado, e as intervenções acabam admitindo e consolidando
situações inadequadas de moradia relacionadas com coabitação familiar, adensamento
excessivo e insalubridade.
Vale lembrar que para a construção do Índice de Unidade Habitacional (IUH) foram
utilizados dados referentes à média de moradores e à média de banheiros por domicílio,
variáveis que podem ser relacionadas ao adensamento excessivo. Dessa forma, podemos
afirmar que os resultados do modelo apontam situações nas quais, possivelmente, houve a
consolidação de situações de adensamento excessivo.
A Figura 13 apresenta o assentamento Vila Nova 3, situado no município de
Diadema, e que possui o quarto pior Índice Geral com 0, 83.
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Figura 13 – Vila Nova 3, Diadema/SP: Perímetro e Índices

Fonte: elaboração própria.

Para detalhar a situação deste assentamento, podemos observar os índices separadamente, sendo que os maiores valores foram referentes ao IMU, com 0, 76 e ao IUH,
com 0, 72. Com o auxílio da ferramenta Google Street View, foi possível acessar apenas
duas ruas do assentamento, o que demonstra que, provavelmente, as demais vias são muito
estreitas e não possibilitam a passagem de carros.
Ao considerar urbanizados assentamentos que contam com domicílios com adensamento excessivo - além dos problemas em relação à precariedade habitacional e à
insalubridade -, o poder público acaba não tratando o déficit habitacional.
Com isso, o adensamento excessivo e a coabitação deixam de ser reconhecidos e o
déficit habitacional acaba sendo subestimado, o que impossibilita um bom planejamento e
a definição de políticas públicas capazes de solucionar todos os problemas.
Portanto, um dos grandes problemas em relação à urbanização, identificados a
partir dos resultados do modelo, é o fato de que o poder público dá como resolvido situações
nas quais são identificados fatores de precariedade. Com isso, não são planejadas ações
que seriam capazes de solucionar essa questão.

5.4. Limitações do Modelo MAPPA
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Buscou-se identificar também possíveis limitações relacionadas ao modelo de regressão logística utilizado. Tais questões serão elencadas a seguir. Por se utilizar de dados
secundários, boa parte deles originário do Censo Demográfico 2010 do IBGE, muitas vezes
as informações acabam sendo defasadas, uma vez que já se passaram nove anos entre
a coleta e a utilização dos dados neste trabalho. Levando em conta o dinamismo dos
assentamentos precários, nesse período de tempo uma série de condições podem ter sido
alteradas.
Além da defasagem de tempo, há outras situações nas quais os dados do Censo
Demográfico podem comprometer o modelo desenvolvido pelo MAPPA. Conforme já
mencionado no Capítulo 4.2.2, foram observados problemas em relação a algumas variáveis,
que apresentaram altos níveis de precariedade em locais nos quais foram identificados
edifícios que já haviam sendo construídos antes de 2010, não sendo portanto uma questão
de informação desatualizada.
Podemos notar esses problemas a partir do exemplo da Figura 14. O assentamento
Conjunto Habitacional Esmeralda 2, localizado no município de São Bernardo do Campo,
foi classificado com IG 0, 86, o segundo mais precário de todos.
Figura 14 – Conjunto Habitacional Esmeralda 2, São Bernardo do Campo/SP: Perímetro
e Índices

Fonte: elaboração própria.
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Para entender melhor essa informação precisamos olhar os demais índices separadamente, sendo que IFA, IMU, IIn, IUH e IR apresentaram os seguintes valores,
respectivamente: 0, 49; 0, 38; 0, 88; 0, 55; e 0, 71. Na Figura 15 podemos observar que,
aparentemente, o conjunto não apresenta sinais de degradação ou problemas relacionados
à infraestrutura.
Figura 15 – Rua adjacente ao Conjunto Habitacional Esmeralda 2, São Bernardo do
Campo/SP

Fonte: Google Street View, 2010.
Pelo perímetro em questão tratar-se de um conjunto habitacional, causa estranheza
que o IIn apresente tais valores, uma vez que espera-se que empreendimentos deste tipo
possuam condições de infraestrutura adequadas e não precárias. Portanto, podemos supor
que nesse caso apresentam problemas os dados que subsidiam o modelo MAPPA.
Outra limitação a ser ressaltada é a dificuldade na captação da precariedade
relacionada com a unidade habitacional dentro dos assentamentos precários. O território
da favela mostra-se extremamente complexo, o que torna muito difícil alcançar o objetivo
de obter informações que caracterizam a unidade habitacional dentro dos núcleos, como
por exemplo as questões relacionadas à insolação, ventilação e segurança das unidades
habitacionais.
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A produção de informações sobre assentamentos precários é de grande relevância
para a elaboração e o aprimoramento de políticas públicas. Nesse sentido, este trabalho buscou alternativas para a aplicação de metodologias disponíveis e desenvolvidas
pelo LEPUR/UFABC a fim de identificar a precariedade habitacional em assentamentos
considerados urbanizados.
Por meio do cruzamento de informações do modelo de regressão logística desenvolvido pelo MAPPA e dos dados de assentamentos precários já urbanizados, de acordo
com o Diagnóstico Habitacional do Grande ABC, buscou-se verificar a manutenção de
situações de precariedade em assentamentos urbanizados. Foram levantadas então duas
principais hipóteses: problemas do processo de urbanização ou limitações/problemas do
modelo desenvolvido pelo MAPPA.
Conforme desenvolvido no Capítulo 2.2, a partir dos dados resultados foi possível
confirmar algumas questões a respeito da urbanização. As intervenções vêm sendo realizadas
com a característica de sanar os problemas das áreas públicas dos assentamentos precários,
realizando a abertura do sistema viário, pavimentação, instalação de rede de esgoto, água,
iluminação pública, entre outros fatores, tanto que a média do Índice de Infraestrutura
foi de 0, 13 (em uma escala de 0 a 1, na qual quanto mais próximo de zero, menor a
precariedade), valor considerado muito bom 7 .
No entanto, há indícios que a precariedade nas unidades habitacionais ou o déficit
habitacional associado aos componentes coabitação e densidade excessiva não vêm sendo
solucionados. O Índice de Unidade Habitacional (IUH) foi o que contou com a pior média
entre todos, com 0, 54. Além disso, 33% dos assentamentos foram classificados com valores
acima de 0, 61.
O histórico de urbanização das favelas do ABC também nos ajuda a compreender
alguns fatores. O município de Diadema, pioneiro em intervenções na década de 1980, é
o que apresenta o maior número de assentamentos delimitados como urbanizados e com
possível precariedade. Pelas características destas intervenções, Diadema acabou muitas
vezes por consolidar situações precárias devido ao adensamento destes locais à época,
situação essa que se reflete até os dias atuais.
Quanto ao modelo desenvolvido pelo MAPPA, ressalta-se a dificuldade em trabalhar
com dados desatualizados o que causa a defasagem de algumas informações. Além disso,
há limitações relacionadas com o Censo Demográfico 2010, que foi fonte de uma série
de dados. É possível que haja problemas relacionados com uma provável interpretação
equivocada por parte do recenseador em relação a algumas variáveis. Tal situação foi
7

Para mais informações consulte o Capítulo 5.1
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identificada e corrigida, no entanto, pode acontecer de outros equívocos não terem sido
reconhecidos.
Dessa forma, o modelo consegue captar a precariedade nos assentamentos, mas com
limitações, sobretudo devido à complexidade do território. Para uma melhor análise da
unidade habitacional se faz necessária a leitura do território com a utilização de imagens
de alta definição, como o Google Street View, ou com a realização de visitas de campo.
Foram encontrados índices de precariedade em assentamentos que o poder público
considera “prontos”, ou seja, para os quais não estão sendo planejadas intervenções para
solucionar o déficit ou precariedade da moradia. Portanto, esse resultado ilumina um
problema conhecido, mas de difícil comprovação e quantificação, e não tratado, de forma
geral, pela política pública.
Sendo assim, a utilização de modelos computacionais se mostra como uma ferramenta importante para a identificação de problemas relacionados à precariedade habitacional, além de ser capaz de acrescentar na discussão de questões em relação à urbanização
de favelas.
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ANEXO A - LOCALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

PROJEÇÃO: SIRGAS 2000/UTM-23S
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ANEXO B - RESULTADOS DO ÍNDICE FÍSICO-AMBIENTAL (IFA)
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

PROJEÇÃO: SIRGAS 2000/UTM-23S
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ANEXO C - RESULTADOS DO ÍNDICE DE MALHA URBANA (IMU)
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA
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ANEXO D - RESULTADOS DO ÍNDICE DE INFRAESTRUTURA (IIN)
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA
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ANEXO E - RESULTADOS DO ÍNDICE DE UNIDADE HABITACIONAL (IUH)
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

PROJEÇÃO: SIRGAS 2000/UTM-23S
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ANEXO F - RESULTADOS DO ÍNDICE DE RENDA (IR)
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

PROJEÇÃO: SIRGAS 2000/UTM-23S
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ANEXO G - RESULTADOS DO ÍNDICE GERAL (IG)
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

PROJEÇÃO: SIRGAS 2000/UTM-23S
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ANEXO H - RESULTADOS DO ÍNDICE URBANIZAÇÃO (IU)
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA

PROJEÇÃO: SIRGAS 2000/UTM-23S

