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RESUMO 

 

O ABC Paulista é uma das regiões pioneiras no país na implementação de políticas 

voltadas à urbanização de favelas, e o Município de Santo André se destaca pelos 

avanços e inovação nesse campo. A presente pesquisa teve como objetivo conhecer 

e analisar as estratégias e metodologias de urbanização de favelas adotadas em 

Santo André, desde 1990, e verificar de que forma o município enfrentou a 

complexidade e as limitações inerentes a esse tipo de intervenção. A pesquisa contou 

com dois níveis de abordagem territorial. No nível municipal, buscou-se recuperar a 

trajetória da política de urbanização de favelas, e, no nível da favela Tamarutaca, 

identificou-se o conjunto de intervenções ocorridas no período de estudo. Para tanto, 

foram realizadas pesquisa bibliográfica e documental, além de entrevistas com 

dirigentes e técnicos municipais e lideranças e moradores da Tamarutaca. Ao longo 

de três décadas de intervenção, marcadas por mudanças na configuração da favela, 

no modelo de gestão da política local e nas possibilidades de financiamento, a 

urbanização da favela Tamarutaca resultou na melhoria da qualidade de vida e da 

moradia da maioria de seus habitantes. Contudo, permanecem problemas associados 

à violência, reocupação de áreas de risco, manutenção e controle urbano. Conclui-se 

que as urbanizações de favelas são processos longos e complexos, e o sucesso das 

intervenções envolve diversos fatores, destacando-se: qualidade da participação da 

população, ação integrada e intersetorial, presença contínua do Estado no território e 

coordenação interfederativa. 

 

Palavras-chave: urbanização de favelas, Santo André, favelas, Tamarutaca  
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ABSTRACT 

 

The ABC Region is one of the pioneers in terms of slum upgrading, and the Municipality 

of Santo André is highlighted by its advances and innovation in this field of knowledge. 

This research’s objective was to analyse and examine the slum upgrading’s 

methodologies and strategies adopted by the Municipality of Santo Andre since 1990 

and to verify how the complexities and limitations of this process were faced. The 

research used two territorial approach levels: local level, by studying the construction 

and development of the slum upgrading policy in the municipality; and the Tamarutaca 

level (precarious settlement level) which received interventions for a long period. 

Therefore, a bibliographic research and a documental analysis were taken as well as 

several interviews with municipality’s technicians and Tamarutaca’s communitary 

leaderships. In total, there was more than three decades of interventions in 

Tamarutaca, which started in 1990. The process was affected by changes in the slum’s 

configuration, in the local governement’s management policy and availability of 

funding. The interventions that took place in Tamarutaca were able to increase quality 

of life for the population, however there are still problems associated with violence, 

drug trafficking, occupation of hazardous áreas, maintenance and urban control. Thus, 

it is possible to conclude that slum upgrading processes are complex and take long 

periods, also, its success envolves different factors, such as the quality of communitary 

participation, integrated and intersectorial actions, continuous presence of State in the 

territory and inter-federative coordination. 

 

Key words: slum upgrading, Santo Andre, slums, Tamarutaca   
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INTRODUÇÃO 

 

As cidades brasileiras são marcadas pela desigualdade socioespacial e as 

favelas, que abrigam parcela significativa da população, são uma das expressões 

mais visíveis desse fenômeno. Em 2010, o censo demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou a existência de 6.329 

aglomerados subnormais1, com um total de 11,4 milhões de brasileiros moradores em 

favelas2 (IBGE, 2010).  

O processo de urbanização brasileiro carrega características do período 

colonial que ainda não foram superadas, como a concentração de terra e renda e a 

aplicação arbitrária da lei (MARICATO, 2001). Cabe lembrar que a Lei de Terras, 

editada em 1850, no mesmo período em que o tráfico de escravos foi proibido, 

bloqueou o acesso à terra por meio da ocupação ou cessão de terra pública, deixando 

os trabalhadores livres sem alternativa de acesso à moradia formal. 

A chegada do Século XX foi acompanhada por intenso crescimento 

demográfico, desenvolvimento da economia cafeeira e início da industrialização 

(CANO, 1988). Também começa a ganhar corpo no período um quadro de precarização do 

trabalho: a mão de obra: a mão de obra do setor terciário informal e da indústria fordista 

era constituída principalmente de migrantes do campo, que recebiam baixa 

remuneração e enfrentavam a alta rotatividade e más condições de trabalho 

(MARICATO, 1996). Maricato (1996) lembra que essa precarização constituiu o 

processo de ‘urbanização de baixos salários’, no qual os custos de moradia não foram 

incorporados aos salários, inviabilizando o acesso do trabalhador a uma moradia 

produzida pelo mercado formal. 

Como resultado desse processo, a população de baixa renda foi levada a 

habitar loteamentos precários, favelas e cortiços. Muitas favelas se formaram em 

 
1 Segundo o IBGE, aglomerados subnormais são assentamentos irregulares conhecidos popularmente 

como favelas, com no mínimo 51 habitações, ocupando ou tendo ocupado terreno de propriedade 
alheia (pública ou particular), dispostas de forma desordenada e densa, e com carência de serviços 
públicos e assistenciais, em sua maioria (IBGE, 2010). 

2 Os resultados preliminares sobre os aglomerados subnormais para o ano de 2019 (IBGE, 2020) 
indicam a existência de 13.151 aglomerados subnormais, localizados em 734 municípios e totalizando 
5.127.747 domicílios ocupados em aglomerados subnormais (7,8% do total nacional). 
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áreas desprezadas pelo mercado imobiliário, onde a ocupação e a construção não 

são permitidas, às margens de córregos e rios, em áreas institucionais de 

loteamentos, ou mesmo nas áreas de manancial, de grande importância ambiental. 

As favelas cresceram e se tornaram a resposta à falta de alternativas de acesso à 

terra urbanizada e à moradia. Esse crescimento foi possível, como argumenta 

Maricato (2003), por conta da ‘conivência’ do Estado ao optar por não lidar com as 

causas da formação das favelas: 

É notável a tolerância que o Estado brasileiro tem manifestado em relação às 
ocupações ilegais de terra urbana. Esse processo é significativo em suas 
dimensões, se levarmos em conta, especialmente, a grande massa de 
migrantes que rumou para as cidades neste século e que se instalou 
ilegalmente, já que não teve acesso ao mercado imobiliário privado e nem foi 
atendida pelas políticas públicas de habitação. Aparentemente constata-se 
que é admitido o direito à ocupação, mas não o direito à cidade. (MARICATO, 
2003, p. 157) 

De maneira semelhante, Ferreira (2009) defende que a posição do Estado 

brasileiro frente às favelas se configurou como um processo de “deixe-estar social”3: 

(...) Ao contrário dos países industrializados, o grave desequilíbrio social que 
assola as cidades brasileiras — assim como outras metrópoles da periferia 
do capitalismo mundial — é resultante não da natureza da aglomeração 
urbana por si só, mas sim da nossa condição de subdesenvolvimento. Em 
outras palavras, as cidades brasileiras refletem, espacialmente e 
territorialmente, os graves desajustes históricos e estruturais da nossa 
sociedade que, como muitos autores já ressaltaram, estão diretamente 
vinculados às formas peculiares da formação nacional dependente e do 
subdesenvolvimento. (FERREIRA, 2009) 

No Brasil, as favelas consolidaram-se como ‘espaço permanente de moradias’ 

e o tipo de intervenção mais praticado nesses assentamentos passou a ser a 

urbanização, tendo como principal ente protagonista o município. Na década de 1980, 

tem início a construção institucional das políticas de urbanização de favelas e, a partir 

da década de 1990, muitos municípios com favelas em seus territórios passaram a 

desenvolver programas de urbanização e regularização fundiária como parte 

integrante da política municipal de habitação (DENALDI, 2003). 

O ABC paulista4 é uma das regiões pioneiras em matéria de urbanização de 

favelas no país. Diadema foi uma das primeiras cidades brasileiras a estabelecer, em 

 
3 Termo usado por João Sette Whitaker Ferreira em alusão às políticas de “bem-estar social” 
implementadas nos países centrais, que não se replicaram no Brasil. 

4 A Região do ABC paulista, com 2.549.135 habitantes (IBGE, 2010), integra a Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP), e é formada pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
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1983, uma política abrangente e inovou ao tratar a questão da urbanização de favelas 

não mais como mera intervenção pontual ou programa alternativo. Os municípios de 

São Bernardo do Campo e Santo André também iniciaram a implementação de 

programas de urbanização de favelas no final da década de 1980.  

Em Santo André, a estruturação e implementação de políticas voltadas à 

urbanização de favelas teve início em 1989, na primeira gestão do Prefeito Celso 

Daniel, do Partido dos Trabalhadores (PT). Naquele período, foi criado um programa 

específico para urbanização de favelas e foram instituídos importantes instrumentos, 

como a Lei de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS)5 e a Lei de Concessão de 

Direito Real de Uso (CDRU). Na década de 1990, o município criou condições 

institucionais para o desenvolvimento desse programa, construindo uma metodologia 

de intervenção em favelas que foi aprimorada e reformulada nos períodos seguintes. 

Ainda na década de 1990, a favela Tamarutaca, juntamente com outras quatro favelas 

do município, foi selecionada para receber urbanização integral em decorrência de 

sua localização, mobilização da população e importância. 

A presente pesquisa teve como objetivo conhecer e analisar as estratégias e 

metodologias de urbanização de favelas adotadas em Santo André, desde 1990. 

Buscou-se verificar de que forma as políticas de urbanização colocadas em prática 

pelo município lidaram com (ou enfrentaram a) complexidade e as limitações inerentes 

a esse tipo de intervenção, por meio do estudo de caso da favela Tamarutaca. 

A elaboração da dissertação contou com pesquisa documental, realizada por 

meio da leitura e análise de estudos e projetos, relatório técnicos e de gestão, 

cartilhas, atas de reunião, registros de planejamento institucional, entre outros, 

constantes tanto do acervo da Prefeitura Municipal de Santo André como de acervos 

pessoais de servidores municipais. 

Também foram realizadas mais de vinte entrevistas semiestruturadas 

individuais6, com servidores municipais que trabalharam no setor de urbanização de 

favelas nas décadas de 1990, 2000 e 2010, além de prestadores de serviço que 

participaram das intervenções durante esse mesmo período. Ainda, foram 

 
5 Para difundir a importância da Lei de AEIS, recém aprovada, a prefeitura de Santo André elaborou 
uma cartilha informativa (ANEXO 2). 
6 A lista de entrevistados encontra-se no Anexo I da dissertação. 
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entrevistadas duas lideranças comunitárias da Tamarutaca, que vivenciaram o 

processo de urbanização da favela, desde o início, além de um representante do 

Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo 

André (MDDF)7. 

A participação do pesquisador no estudo “Condicionantes institucionais e 

normativas para implementação de políticas (programas e projetos) de urbanização 

de favelas no Município de Santo André”, que foi realizado no período entre 2019 e 

2021 e coordenado pela Prof.ª Dr.ª Rosana Denaldi, possibilitou reunir muitas 

informações sobre a urbanização da favela Tamarutaca, estudo de caso da pesquisa. 

O estudo teve como objetivo “analisar a trajetória da política de urbanização de favelas 

no município de Santo André e identificar as condicionantes institucionais e 

normativas que deram suporte a essa política no referido período” (DENALDI et al., 

2021, p. 11). 

O estudo sobre a urbanização de favelas no Município de Santo André foi 

desenvolvido no âmbito do Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 

(INCT)/Observatório das Metrópole e do projeto de pesquisa em rede “As Metrópoles 

e o Direito à Cidade na Inflexão da Ordem Urbana Brasileira”, subprojeto “Direito à 

cidade e habitação: condicionantes institucionais e normativas para a implementação 

de políticas (programa e projetos) de urbanização de favelas - Avaliação do ciclo 

recente”8. O subprojeto “Direito à cidade e habitação” foi coordenado pela Prof.ª Dr.ª 

Madianita Nunes da Silva, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e pelo Prof. 

Dr. Adauto Lúcio Cardoso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

É preciso reconhecer que essa participação trouxe grande contribuição para 

realização desta dissertação. Essa contribuição não se relaciona apenas com o 

 
7 Ao longo de sua trajetória, o MDDF mudou de nome. Assim que o movimento se organizou, na década 
de 1980, o nome adotado foi MDF (Movimento de Defesa dos Favelados), anos mais tarde, na década 
de 1990, adotou-se o nome MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados de Santo André). 
Recentemente, na década de 2010, o movimento novamente alterou seu nome para Movimento de 
Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André, continuando com a sigla 
MDDF. 
8 No subprojeto citado estão envolvidos aproximadamente sessenta pesquisadores, entre doutores, 
mestres e alunos de pós-graduação e graduação, de oito Universidades Federais brasileiras: 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade 
Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal do Ceará (UFC). Os pesquisadores estudaram a política 
de intervenção em favelas nos municípios de Pelotas, Curitiba, Santo André, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Campina Grande, Recife e Fortaleza. 
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levantamento de informações, mas também com o diálogo com outros pesquisadores 

da rede. Os debates realizados nas oficinas, e do qual participaram os pesquisadores 

da rede, permitiram ampliar o conhecimento sobre os processos de urbanização de 

favelas e aprofundar questões relevantes para essa pesquisa. 

Registra-se, também, que algumas informações sobre a favela Tamarutaca 

foram extraídas da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “Urbanização de favelas 

e o tratamento da precariedade habitacional”, financiada pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e desenvolvida pelo pesquisador 

durante o ano de 2018, com orientação da Prof.ª Dr.ª Rosana Denaldi, que também 

orientou a elaboração desta dissertação. 

A presente dissertação organiza-se em quatro capítulos, além da introdução e 

conclusão. O primeiro capítulo (Capítulo 01) apresenta uma breve retrospectiva sobre 

a intervenção em favelas em diferentes escalas de governo: municipal, estadual e 

federal. Traz o registro de experiências pioneiras e o aprimoramento das intervenções 

a partir da década de 1990. Também discute os dilemas e impasses da urbanização 

de favelas no Brasil. 

Os três capítulos seguintes (Capítulos 02, 03 e 04) fazem parte da análise 

empírica da pesquisa. Em cada capítulo foi analisado um dos três períodos da 

trajetória de construção da política de urbanização de favelas no Município de Santo 

André, assim como as intervenções realizadas na favela Tamarutaca, cuja 

urbanização acompanhou a construção dessa trajetória. 

O segundo capítulo refere-se ao primeiro período (1989-1992), corresponde à 

primeira gestão do Prefeito Celso Daniel frente à administração municipal de Santo 

André. Este período foi marcado pela estruturação da política, assim como pelo início 

das intervenções voltadas à urbanização da favela Tamarutaca.  

O terceiro capítulo diz respeito ao segundo período (1997-2008) dessa 

trajetória. Trata-se de um período longo, marcado por três administrações 

consecutivas do Partido dos Trabalhadores (PT), o que possibilitou a continuidade da 

urbanização de favelas na agenda municipal. Neste período, aprimorou-se a 

metodologia de intervenção em favelas, e até 2008, a Tamarutaca praticamente tem 

seu processo de urbanização concluído.  
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O quarto capítulo, referente ao terceiro período (2009-2020), é marcado por 

três gestões municipais de diferentes partidos políticos9. Nota-se, no período, uma 

diminuição no número de programas direcionados para o atendimento de favelas, 

ainda que a política de urbanização não tenha sido retirada da agenda municipal. Ao 

longo de pouco mais de 10 anos, o município tentou finalizar a urbanização da 

Tamarutaca, atendendo a casos de reocupações, e dando andamento ao processo 

de regularização fundiária da favela. 

  

 
9 Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), de 2009 a 2012; PT, de 2013 a 2016, e Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), de 2017 a 2020. 
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CAPÍTULO 1 – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO BRASIL 

 

1.1. O lugar da favela na política habitacional federal brasileira 

Na primeira metade do século XX, antes da institucionalização do Banco 

Nacional da Habitação (BNH), os governos passaram do ‘desconhecimento’ da favela 

às políticas pautadas pelo controle e repressão (DENALDI, 2003). Isso se deu, entre 

outros motivos, pelo fato de que, assim como no cenário internacional10, a favela, no 

Brasil, era vista como “doença social”, isto é, um espaço de delitos, ausência de 

trabalho e depravação moral. 

Assim, as primeiras ações governamentais estiveram voltadas à eliminação e 

à inibição da formação de novas favelas, especialmente por meio do estabelecimento 

de leis. Também foram tomadas outras medidas como a elaboração de planos de 

controle e erradicação de favelas, fadados ao insucesso, uma vez que o surgimento 

e o crescimento das favelas estavam atrelados à estrutura capitalista de reprodução 

das cidades e à ausência de atendimento do Estado. 

Em 1964, no período militar, durante o Governo de Castelo Branco (1964-

1967), foi criado o Banco Nacional da Habitação (BNH), que financiou obras de 

habitação e saneamento básico, além de projetos nas áreas de transporte e energia. 

Alguns autores11 apontam que o BNH não atendeu a população mais pobre. A 

provisão habitacional não era subsidiada, e, portanto, não era acessível à população 

de menor renda.  

O balanço final da atuação do BNH indica que a maior parte de sua produção 

habitacional foi destinada aos setores de renda média (MARICATO, 1987), ao mesmo 

tempo em que os resultados relacionados ao enfrentamento do déficit habitacional 

das famílias moradoras em favelas foram pouco expressivos. 

 
10 Favelas, no início do século XX, referiam-se não apenas a áreas precárias, mas também a 
características sociais dos moradores, com um tom bastante pejorativo (YELLING, 1986; MARRIS, 
1979). 

11 Maricato (1987), Silva (1989) e Bolaffi (1977). 
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Denaldi (2003) pontua que durante a década de 1960 e início da década de 

1970, na linha de atuação do BNH voltada às favelas, prevaleceu a ideia de 

erradicação12. No entanto, o período foi marcado por certa ambiguidade: ao mesmo 

tempo em que eram editadas normas visando à eliminação das favelas e executadas 

ações de erradicação, também eram realizadas melhorias nas favelas (SILVA, 1989; 

DENALDI, 2003). 

É importante mencionar que, durante esse período, no final da década de 1960, 

aconteceu uma experiência relevante, qual seja, a urbanização da favela Brás de 

Pina, na cidade do Rio de Janeiro, realizada pelo grupo QUADRA, integrado pelos 

arquitetos Carlos Nelson Ferreira dos Santos, Silvia Wanderley e Rogério Aroeira, em 

parceria com a instituição estadual Companhia de Desenvolvimento de Comunidade 

(CODESCO) (SANTOS, 1981). A urbanização do Brás de Pina é considerada um 

projeto emblemático, uma vez que foi desenvolvido por meio de processo participativo, 

no contexto da ditadura militar e da vigência de uma política habitacional que adotava 

a erradicação como solução para o problema favela. 

A partir da segunda metade da década de 1970, com o lançamento do 

Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (Profilurb), em 1975, e do 

Programa de Erradicação de Subabitação (PROMORAR), em 1979, ambos do 

governo federal, observa-se uma mudança de postura em relação às favelas 

(AZEVEDO, 1988; MARICATO, 1987). O Profilurb, financiou a produção de lotes 

urbanizados para famílias com renda de 1 a 3 salários mínimos, e o PROMORAR 

financiou a substituição de barracos por casas de alvenaria e obras de infraestrutura 

nas favelas, considerando a permanência da população local.  

Internacionalmente, as críticas à abordagem “slum clearance”13 ou, erradicação 

de favelas, e o fracasso desse tipo de projeto motivaram a proposição de alternativas 

de consolidação das favelas, com abordagens do tipo “sites and services”, ou lotes 

 
12 A Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana da Grande Rio (CHISAM), 
órgão ligado ao BNH, foi criada em 1968 com o objetivo de exterminar as favelas existentes no Rio de 
Janeiro e tornar seus moradores proprietários de casas fora da favela. 

13 As principais críticas feitas ao modelo de slum clearance referem-se ao fato de que o modelo não é 
economicamente viável de reprodução no Sul Global, devido, principalmente, à falta de recursos frente 
à dimensão do problema (quantidade e densidade das favelas). Além disso, é importante lembrar, por 
exemplo, da experiência indiana, que registra situações em que o programa de “slum clearance” não 
providenciou moradia para as famílias retiradas das favelas, o que significou apenas a realocação de 
uma favela para outra (BARDHAN et al., 2015).  
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urbanizados, e “slum upgrading”, ou urbanização de favelas. As ideias de diversos 

autores14, e em especial de John Turner, influenciaram em alguma medida a postura 

de agências internacionais como o Banco Mundial, que passou a financiar projetos de 

urbanização de favela, em detrimento dos projetos de erradicação.  

Para Turner (1968, 1972), a autoconstrução não era um problema, mas sim 

parte da solução habitacional, uma vez que se tratava da resposta das populações 

moradoras em favelas à falta de moradia. Essa mudança de perspectiva contribuiu 

para a construção de um novo paradigma em relação às favelas.  

Para o Banco Mundial, a estratégia de erradicação de favelas com provisão de 

habitação pública foi considerada de alto custo. Nesse sentido, a partir da valorização 

do atributo “self-help”, ou “auto-ajuda”, os custos diminuiriam significativamente, caso 

as intervenções fossem voltadas à melhoria do assentamento, e não à sua eliminação. 

Nota-se que o Banco Mundial se valeu desse aporte teórico para fortalecer a ideia da 

intervenção do tipo consolidação e urbanização por considerá-la economicamente 

mais viável que o “desfavelamento” com provisão de habitação pública (COHEN et al., 

1983). 

Cabe ressaltar que abordagens do tipo urbanização de favelas são observadas 

desde o final da década de 1960, como no caso da Indonésia (CHAVEZ et al., 2000). 

Mas a sistematização e difusão da abordagem - tanto a partir de referenciais teóricos 

quanto como prática difundida por agências internacionais - é registrada apenas entre 

o final da década de 1970 e o começo da década de 1980 (WEGELIN, 2004).  

No Brasil, a partir da década de 1990, foram criados vários programas de 

saneamento e habitação voltados para a urbanização de assentamentos precários do 

tipo favelas. Tornou-se possível, dessa forma, intervir nesses territórios por meio dos 

seguintes programas: ‘Habitar Brasil’, Habitar Brasil/BID, ‘Pró Moradia’ e ‘Pró-

Saneamento’ (DENALDI, 2003).  

O Programa Habitar Brasil foi criado no governo do Presidente Itamar Franco 

(1991-1994), e canalizou recursos orçamentários para projetos de urbanização de 

favelas e produção de moradias. No primeiro governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) (1995-1998), o programa foi mantido e reestruturado 

 
14 Peattie (1982) destaca os escritos de Mangin (1967), Mangin & Turner (1968), Leeds, A. & Leeds, E. 
(1974) e Leeds, A. (1974). 
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(CARDOSO; DENALDI, 2018). O Programa Habitar Brasil/BID (HBB-BID), foi 

desenvolvido em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

com foco na promoção da melhoria das condições de habitação em favelas, nos 

moldes do Programa Habitar Brasil (SILVA, 2018). 

O HBB-BID dividiu-se em dois subprogramas: o de Desenvolvimento 

Institucional de Municípios (DI) e o de Urbanização de Assentamentos Subnormais 

(UAS), com ações interdependentes e de execução simultânea. 

O governo federal previu o desembolso de R$ 934.169.278,39 no âmbito do 

Programa HBB/BID, sendo R$ 808.290.425,60 alocados no Subprograma UAS e R$ 

125.878.852,79 no Subprograma DI, o que corresponde, respectivamente, a 86,53% 

e 13,47% do total do investimento previsto (SILVA, 2018). 

No final da década de 1990, as agências internacionais passaram a 

recomendar que a fase de projetos-pilotos fosse ultrapassada e que se 

desenvolvessem políticas abrangentes de urbanização (BUENO, 2000). 

Ainda, as agências internacionais propuseram também a ampliação da escala 

dos projetos (upscaling slum upgrading) e o governo federal, por meio do Programa 

Habitar Brasil/BID, passou a exigir que os municípios elaborassem um Plano 

Estratégico Municipal de Assentamentos Subnormais (PEMAS), e aderissem ao 

subprograma de Desenvolvimento Institucional (DI). O objetivo era capacitar os 

municípios para o estabelecimento e a implementação de uma política habitacional e 

de urbanização de favelas mais abrangente. 

Denaldi (2003, p. 30) pontua que no período FHC foram registrados importantes 

avanços no que diz respeito à abordagem em relação às favelas, mas que, no entanto, 

os recursos aplicados foram inexpressivos. Apenas com o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), modalidade Urbanização de Assentamentos Precários (UAP), 

lançado em 2007, no segundo mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2007-

2010), recursos federais volumosos foram investidos em favelas. Cardoso e Denaldi 

(2018) consideram que o programa permitiu ampliar a escala de intervenção em todo 

território nacional. Para os autores, o PAC-UAP “passou a se configurar como o maior 

programa habitacional para urbanização de favelas da história do país” (CARDOSO; 

DENALDI, 2018, p. 11).  
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O programa contou com duas fases: PAC1 (2007-2010) e PAC2 (2011-2014). 

Segundo o 11° Balanço do PAC2, seriam investidos, no total, R$ 33 bilhões no PAC-

UAP, sendo R$ 20,8 bilhões no PAC1 e R$12,7 bilhões no PAC2 (BRASIL, 2014, p. 

192 apud CARDOSO; DENALDI, 2018). O PAC-UAP foi direcionado para 1.072 

municípios, atendendo todos os estados da federação (CARDOSO; DENALDI, 2018). 

Vale destacar que os Programas e Ações incluídos no PAC-UAP não se 

destinavam apenas à execução de obras de urbanização de favelas, englobando 

investimentos em elaboração de projetos e planos de habitação, construção de 

unidades habitacionais, assessoria técnica, desenvolvimento institucional, 

requalificação de imóveis e implantação de lotes urbanizado; existem também outros 

Programas e Ações que destinam recursos para urbanização de favelas no âmbito do 

PAC que não estão incluídos no PAC-UAP (PETRAROLLI, 2015). 

No que tange à metodologia de intervenção, é importante destacar que o PAC-

UAP reproduziu o desenho programático do HBB-BID, isto é, pautou-se por uma 

lógica de urbanização integrada dos assentamentos precários, tratando das 

dimensões social, urbana, ambiental e fundiária. 

O reconhecimento da complexidade das questões envolvidas durante o 

processo de urbanização de favelas exigiu que o escopo das intervenções fosse além 

do que era feito em períodos anteriores: 

As intervenções físicas abrangem a implantação de infraestrutura básica, 
incluindo rede elétrica, iluminação pública e saneamento ambiental; a 
eliminação das situações de risco geotécnico e a redução significativa da 
frequência das inundações, mediante retaludamentos, estruturas de 
contenção e intervenção na drenagem fluvial; adequação do sistema viário, 
de forma a possibilitar o acesso a serviços públicos e de atendimentos 
emergenciais, melhorando as relações funcionais da área de intervenção com 
o tecido urbano na qual ela se insere; recuperação ambiental e revegetação 
de áreas impróprias ao uso habitacional, que venham a ser desocupadas, 
medidas de desadensamento e reordenamento da ocupação, quando 
necessárias, apoio à melhoria nas habitações existentes; construção de 
novas unidades habitacionais e de equipamentos comunitários, entre outras 
(BRASIL, 2010, p. 37 apud DENALDI; CARDOSO, 2018).  

Em 2009, o governo federal lançou o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), por meio da lei federal n.º 11.977, de 07 de julho de 2009, com a finalidade 

de “criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades 

habitacionais pelas famílias com renda mensal de até 10 (dez) salários mínimos” 

(BRASIL, 2009). 
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A primeira etapa do programa, também conhecida como PMCMV I, que ocorreu 

entre 2009 e meados de 2011, e teve como meta a produção de um milhão de 

unidades habitacionais. Já na segunda etapa, PMCMV II, que teve início em 2011 e 

se estendeu até 2014, foi prevista a construção de mais de dois milhões de unidades 

habitacionais (ROLNIK et al., 2015). 

O Programa MCMV foi estruturado para o atendimento de três faixas de renda, 

com diferentes programas e fontes de recursos. No lançamento do programa, em 

2009, as três faixas eram definidas com base no salário mínimo (s.m.): a Faixa 1 

destinava-se ao atendimento de famílias com renda mensal entre 0 e 3 s.m., a Faixa 

2, entre 3 e 6 s.m., e a Faixa 3, entre 6 e 10 s.m. (ROLNIK et al., 2015). A partir de 

2011, o enquadramento do atendimento por faixa passou a ser definido com base em 

valores nominais.  

 O PMCMV foi amplamente estudado na literatura nacional (ROLNIK et al., 

2015; CARDOSO; ARAGÃO, 2013; KLINK et al., 2016; FERREIRA et al., 2012, entre 

muitos outros). As críticas à concepção, execução e implementação do programa, em 

diversos contextos, são inúmeras. Nesse sentido, Cardoso e Aragão (2013, p. 44) 

sintetizam um conjunto de oito críticas ao PMCMV:  

(i) a falta de articulação do programa com a política urbana; (ii) a ausência de 
instrumentos para enfrentar a questão fundiária; (iii) os problemas de 
localização dos novos empreendimentos; (iv) o excessivo privilégio 
concedido ao setor privado; (v) a grande escala dos empreendimentos (vi) a 
baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos empreendimentos; (vii) a 
descontinuidade do programa em relação ao SNHIS e a perda do controle 
social sobre a sua implementação. A esses pontos, já destacados por várias 
análises, acrescentamos ainda (viii) as desigualdades na distribuição dos 
recursos como fruto do modelo institucional adotado. 

Além das críticas apontadas, destaca-se que o PMCMV teve grande impacto 

no desenvolvimento de projetos de urbanização de favelas: o PAC-UAP se articulou 

com o programa, a partir da segunda etapa de execução, visando à viabilização do 

financiamento da produção de novas moradias para reassentamento de famílias 

removidas durante as intervenções.  

Denaldi et al. (2018) lembram que, por um lado, o PMCMV trouxe a 

possibilidade de execução de empreendimentos de reassentamento externo com 

maior agilidade e menores riscos de acréscimos de custos, mas por outro lado, 

impossibilitou ou dificultou a produção de moradias dentro da poligonal do 
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assentamento, “em função das características físicas e fundiárias dessas áreas, 

distintas da lógica de produção em larga escala em áreas disponíveis, que norteia o 

PMCMV” (CARDOSO; DENALDI, 2018, p. 94). 

 

1.2. Práticas de urbanização pioneiras 

Nessa seção, objetiva-se registrar as práticas de urbanização pioneiras, 

realizadas em diversas localidades do país, a partir do final da década de 1970. Em 

1979, conforme já registrado, o governo federal lançou o PROMORAR, programa que 

financiou projetos de urbanização de favelas em alguns municípios brasileiros, tais 

como: Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro; Alagados, em Salvador; 

Projeto Alvorada em Belo Horizonte; e Coque, Torrões e Brasília Teimosa, em Recife. 

O PROMORAR previa a permanência da população no local, mediante financiamento 

para substituição dos barracos por casas de alvenaria e para a execução de obras de 

infraestrutura urbana15. 

Na década de 1980, foram realizadas intervenções em favelas nos níveis 

municipal e estadual, com iniciativas de provisão de infraestrutura que admitiam a 

consolidação dos assentamentos. Neste período, a ação estatal caracterizava-se pela 

intervenção “emergencial”, destinada a promover, em algum grau, a melhoria das 

condições de infraestrutura, com projetos quase sempre executados in loco e que se 

atinham, na grande maioria dos casos, aos limites do território ocupado pela favela 

(DENALDI, 2003). Ressalta-se, no mesmo período, importantes iniciativas de alguns 

governos estaduais. 

Em 1989, o Governo Estadual de Minas Gerais lançou o Programa de 

Desenvolvimento de Comunidades (PRODECOM). Conti (2004) aponta que o 

programa contou com poucos recursos, contudo, diversos autores destacam a 

importância do programa tanto pelo fato de reconhecer direitos dos favelados, como 

também por representar uma mudança de paradigma, que passou do policiamento 

para o atendimento das famílias em vilas e favelas (BEDÊ, 2005; CONTI, 2004; 

SORAGGI et al., 2021). 

 
15 No PROMORAR, foram financiadas até 300 UPCs (Unidade Padrão de Capital do BNH) para 
construção de unidades-embriões de até 25 metros quadrados, “O programa, executado por empresas 
construtoras, financiou 206.000 unidades em todo Brasil até 1984” (BUENO, 1998). 
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Bedê (2005, p. 122) destaca que o PRODECOM contava com uma “abordagem 

integrada16”, ou seja, reunia “elementos físicos da urbanização com trabalho social”. 

Como ressalta Conti (2004), o PRODECOM foi um programa cujas intervenções, em 

sua maioria, consistiam em obras emergenciais e abastecimento de água, entre 

outras. 

No caso do Rio de Janeiro, Cardoso et al. (2021) lembram que, até 1974, a 

atuação dos governos estaduais era voltada para a erradicação e remoção das 

favelas. Com a eleição do Governador Negrão de Lima, em 1985, houve expectativa 

de mudanças na política estadual para as favelas, porém, as pressões do governo 

federal acabaram sustentando a manutenção da política de remoção vigente no 

período de atuação do BNH. 

A partir do primeiro mandato de Leonel Brizola como governador do Rio de 

Janeiro (1983 a 1987), as favelas deixaram de ser alvo de políticas de remoção e 

erradicação e alguns programas viabilizaram obras de infraestrutura básica, como 

redes de água, esgoto e energia elétrica17, e buscaram promover também a 

regularização fundiária. Em 1983, foi criado o Programa Cada Família um Lote 

(PCFL), com ênfase na regularização fundiária, mas que também desenvolveu ações 

de urbanização em poucos núcleos de favelas do Estado do Rio de Janeiro. Destaca-

se o conjunto de diretrizes adotado pelo programa18: 

(a) Concentrar a intervenção em obras de infraestrutura, deixando a questão 
da moradia enquanto edificação por conta dos moradores, excetuando-se os 
casos em que houvesse a necessidade de realocação por razões técnicas 
(abertura de ruas, áreas de risco, implantação de equipamentos públicos 
etc.);  

(b) Criar alternativas de acessibilidade e circulação internas, através de uma 
via com dimensionamento adequado para o trânsito de veículos. Essa via era 
pensada também como alternativa para a distribuição dos troncos principais 
da infraestrutura;  

 
16 É importante destacar que o conceito de abordagem integrada utilizado por Bedê (2005) não é o 
mesmo conceito utilizado para descrever abordagens integradas de urbanização de favelas, a partir do 
final da década de 1990. Trata-se de uma diferenciação em relação ao programa municipal 
PROFAVELA, do mesmo período, que tinha foco exclusivo em regularização fundiária. 

17 Cardoso et al. (2021, p. xx) lembram que “O novo governo deu continuidade e ampliou o Programa 

de Eletrificação das favelas, a partir de 1981. Além disso, pela primeira vez, foi instituído um programa 
de saneamento para as favelas, o Programa de Favelas da CEDAE (Proface)” 

18 A metodologia de intervenção do Programa CFUL serviu de base para o Programa Favela-Bairro, 
criado em 1994 (CARDOSO et al., 2021). 
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(c) Criar alternativas de transporte de lixo e passageiros nos casos de 
topografia difícil (sendo marcante na cidade a criação de um plano inclinado 
na favela do Pavão-Pavãozinho); 

(d) Criar equipamentos sociais e de lazer na área da favela. (CARDOSO et 
al., 2021) 

 Além dos programas citados, cabe registrar o esforço do Governo Brizola em 

estruturar o Núcleo de Regularização de Loteamentos, experiência que contribuiu 

para a articulação política de diversos grupos e para o desenvolvimento de uma 

capacidade institucional para atuar em favelas (CARDOSO et al., 2021). 

Em relação aos municípios, diversos governos estruturaram políticas de 

urbanização e regularização de favelas na década de 1980, respeitando a tipicidade 

das ocupações e propondo sua consolidação como espaço definitivo de moradia. 

Nesse contexto, destacam-se as experiências pioneiras de Recife, Belo Horizonte, 

Diadema e Rio de janeiro.  

Denaldi (2003) registra que a intervenção dos municípios pioneiros tinha como 

objetivos a garantia da posse ou permanência da terra e a execução de obras de 

infraestrutura emergencial. 

Para garantir a permanência e consolidação das ocupações, foram instituídos 

instrumentos e normas como as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS). Os 

municípios de Recife e Belo Horizonte foram pioneiros no estabelecimento de 

legislação municipal visando promover a urbanização e regularização das favelas. 

Destacam-se (i) o Programa Municipal de Regularização de favelas, o 

PROFAVELA), criado em 1983, em Belo Horizonte; (ii) as ZEIS e o Plano de 

Regularização Fundiária das Zonas de Especial Interesse Social), o PREZEIS, em 

Recife, e (iii) a Concessão do Direito Real de Uso, CDRU, em Diadema (DENALDI, 

2003). 

As legislações de parcelamento e uso e ocupação do solo passaram a 

reconhecer a existência das favelas e prever sua consolidação a partir da adoção de 

padrões urbanísticos específicos, diferenciados dos utilizados na “cidade formal” 

(DENALDI, 2003). Além disso, passaram a ser aplicados também instrumentos de 

regularização fundiária como a CDRU e a usucapião coletiva. 

Segundo Denaldi (2003, p. 85), é possível afirmar “que os governos optaram 

pela urbanização gradativa (‘Urbanização Gradual’) com ênfase no parcelamento e 
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reconhecimento da posse da terra”. A combinação de grande demanda e escassez 

de recursos implicou na adoção de estratégias de intervenções parciais ou pontuais 

que foram levadas a um grande número de assentamentos, por meio da pulverização 

dos recursos.  

No caso de Diadema, a metodologia de urbanização caracterizava-se pela 

adoção de novo parcelamento do solo, com a definição de lotes unifamiliares e a 

abertura de vias e vielas para permitir a implantação de infraestrutura que, na maioria 

dos núcleos, não chegou a ser concluída. A partir do conhecimento dos técnicos da 

prefeitura, foram definidos padrões urbanísticos especiais de parcelamento do solo, 

como fração mínima de lote e largura mínima de vias e vielas.  

Na década de 1980, Diadema adotou lote mínimo de 44 metros quadrados e 

vielas de quatro metros ou menos de largura (DENALDI, 2003). Após a ‘marcação de 

lotes’, o Setor de Urbanização de Favelas encaminhava à Sabesp19 a solicitação de 

ligação de água e à Eletropaulo20, o pedido para a execução de eletrificação. O 

município priorizou levar saneamento básico para um maior número de favelas, o que 

resultou em um menor número de intervenções do tipo obras de contenção, 

pavimentação e drenagem. As obras eram realizadas por administração direta ou em 

regime de mutirão, com a participação dos moradores. 

Denaldi (2003) aponta que Diadema, durante a década de 1980, contando 

apenas com recursos municipais, realizou melhorias do tipo intervenções pontuais em 

74 núcleos de favelas. 

Em 1984, no Rio de Janeiro, foi criada a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SMDS), que instituiu o ‘Projeto Mutirão’, programa centrado 

na execução de obras de saneamento, que visava promover a urbanização das 

favelas. Tratava-se da execução de obras pontuais, que evoluiu para a execução de 

acessos, escadarias, drenagem e reflorestamento, além da realização de programas 

de educação ambiental (CARDOSO, 2002). Cardoso et al. (2018) registram que o 

programa efetuou obras de melhorias pontuais em 126 favelas da cidade. 

 
19 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 

20 AS Eletropaulo, antiga empresa concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado de São 
Paulo, atual ENEL Distribuição São Paulo.  
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A importância do Projeto Mutirão, para além das intervenções realizadas e o 

número de favelas atendidas, reside também no fato de que parte da equipe que 

desenvolveu e participou do programa adquiriu experiência para o desenvolvimento 

de novos projetos de urbanização de favelas, a partir da década de 1990 (CARDOSO 

et al., 2018). 

As condições precárias de saneamento das favelas de Salvador levaram o 

município, nas décadas de 1970 e 1980, a executar obras de infraestrutura tais como, 

canalização de córregos, muros de arrimo e escadarias (TEIXEIRA et al., 2018). 

No período, também foram realizadas intervenções do tipo substituição de 

tecido, com destaque para a experiência de urbanização da favela Alagados, iniciada 

na década de 1970 (TEIXEIRA, et al. 2018). No âmbito da urbanização, promoveu-se 

a substituição das palafitas por novas moradias implantadas em áreas aterradas, além 

de complementação da rede de infraestrutura de drenagem, saneamento básico e 

pavimentação (CARVALHO et al., 2002; ALIANÇA DE CIDADES, 2008). Cabe 

ressaltar que a concepção do projeto já foi objeto de reflexões críticas, principalmente 

em relação ao volume de aterros realizados e da qualidade das unidades 

habitacionais construídas. 

Grande parte dos municípios pioneiros tinham como estratégia ampliar a 

participação popular. No caso de Recife, para alcançar esse objetivo, foi instituído o 

Fórum do PREZEIS e a Comissão de Urbanização e Legalização (COMUL), duas 

instâncias de participação e cogestão. O PREZEIS era um espaço institucional que 

reunia as lideranças das diversas ZEIS/COMULs para discutir as prioridades de 

intervenção e estratégias de regularização (DENALDI, 2003). 

Em Diadema, organizavam-se comissões de núcleos de favelas e as decisões 

sobre as intervenções eram discutidas e definidas em conjunto. Também foram 

instituídas instâncias de participação que reuniam representantes dos núcleos de 

favelas, onde as estratégias e prioridades de intervenção eram discutidas e aprovadas 

(COELHO, 2008). 

Em 1989, foi lançado em Belo Horizonte o Programa Participativo de Obras 

Prioritárias (Propar), que foi desenvolvido também de forma participativa. Eram 

realizadas assembleias que contavam com a presença do prefeito e da comunidade 

e nas quais a população era consultada sobre quais obras deveriam ser indicadas 
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como prioritárias. Navarro (2007) destaca que o debate acerca da participação popular 

na gestão municipal consolidou-se e institucionalizou-se com o processo de 

elaboração da Lei Orgânica Municipal (LOM) em 1990 (ARAGÃO et al., 2018). 

As experiências pioneiras foram muito importantes para o estabelecimento de 

uma abordagem de intervenção e para o aprimoramento da prática de urbanização de 

favelas no Brasil. Como destaca Denaldi (2003), os dispositivos estabelecidos nas 

legislações do PREZEIS e do PROFAVELA se tornaram referência nacional para 

municípios que instituíram legislação para promover a urbanização e regularização de 

favelas. Além disso, os padrões adotados e as metodologias utilizadas serviram de 

parâmetro para outros governos municipais. 

 

1.3. Ampliação e aprimoramento das práticas de intervenção 

A década de 1990 é marcada por um período de institucionalização e 

estruturação de políticas de urbanização de favela em governos locais e é também o 

momento em que o tema entra para agenda federal com o lançamento do Habitar 

Brasil (HBB) em 1993. Para Denaldi (2003), nas décadas de 1990 e 2000 foi possível 

observar duas tendências: (i) o crescimento da intervenção municipal, com a 

institucionalização de programas de urbanização como parte integrante da política 

municipal de habitação; e (ii) o aprimoramento das políticas de urbanização, com 

elevação do patamar técnico de intervenção. 

A partir da década de 1990, é possível observar um aumento no número de municípios 

que desenvolvem programas de urbanização de favelas. Segundo Denaldi (2003), 

estudo realizado por Bremaeker/IBAM em 2001 apontou que 84,62% dos municípios 

com mais de 500 mil habitantes e 64% dos municípios com população de 100 a 500 

mil declararam desenvolver programas de urbanização de favelas em 1999 (Tabela 

1.1).  
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Tabela 1.1. Distribuição dos municípios com favelas e com programas de 
urbanização de favelas, segundo faixas de população, em 1999. 

Faixa da 
população (por 

mil) 

Municípios 

Número 
total 

Com favelas 
Com programas de 

urbanização de favelas 

Nº % Nº % 

até 20 4.119 827 20,08 422 51,03 

20 a 100 1.187 527 44,4 261 49,53 

100 a 500 174 139 79,89 89 64,03 

acima de 500 26 26 100 22 84,62 

TOTAL 5.506 1.519 27,59 794 52,27 

Fonte: Bremaeker/IBAM (2001) apud Denaldi (2003). 

Um dos aprimoramentos das intervenções relaciona-se com a concepção de 

‘Urbanização Integral’: passam fazer parte do escopo dos projetos não apenas as 

obras de infraestrutura ou produção habitacional, mas também a requalificação 

habitacional, a provisão de serviços e equipamento públicos, além da recuperação 

ambiental.  

Mukhija (2006) reforça que, diferentemente das estratégias da década de 1980 

e 1990, não se trata de experiências pilotos, mas sim da “alavancagem” de atividades 

de urbanização de favelas já existentes, a depender da localidade. 

A partir de 2000, e de forma geral, as agências internacionais também 

passaram a valorizar a ‘urbanização integral’ como estratégia. Torres (2009) registra 

esse aspecto da trajetória de urbanização de favelas na Colômbia, especificamente 

em Bogotá. O autor resgata que o aprimoramento das intervenções passou de 

programas focados em infraestrutura, para, posteriormente, a incorporação de 

melhoria das unidades habitacionais, equipamentos e espaços públicos, até culminar 

no Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), que busca uma visão completa do território, 

com ênfase nas questões ambientais e reconhecendo a necessidade de políticas 

sociais para os moradores. 

Outro aprimoramento, referente ao desenho dos programas de urbanização de 

favelas, diz respeito ao conceito de integração favela-cidade. O Programa Favela-

Bairro, lançado em 1993, no Rio de Janeiro, trouxe e divulgou essa noção. Denaldi 
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(2003) destaca que a maior inovação do programa se refere à mudança de enfoque, 

principalmente, ao tratar “o problema da favela como problema da cidade e do 

‘urbanismo’” (DENALDI, 2003, p. 125). Para Patrício (2017), o desenvolvimento do 

programa também contribuiu para a formação e capacitação de profissionais que 

elaboram projetos de urbanização de favelas e o repertorio adquirido foi utilizado em 

outros programas. Segundo o autor:  

todos os projetistas envolvidos nos PAC-UAP em estudo tinham participado 
do programa Favela-Bairro, e em diversas entrevistas este foi classificado 
como um marco no percurso profissional dos envolvidos. (PATRÍCIO, 2017, 
p. 57) 

Outro aprimoramento das intervenções está relacionado com a produção de 

diagnósticos integrados e planos de intervenção abrangentes. O Plano Global 

Específico (PGE) desenvolvido a partir de 1996 pela Companhia Urbanizadora de 

Belo Horizonte (URBEL), em Belo Horizonte, é uma importante referência. 

O Projeto Alvorada, desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte, visava à 

recuperação e integração dos assentamentos informais à cidade, do ponto de vista 

urbanístico, jurídico e social. As ações foram realizadas pela Urbel e adotou-se o PGE 

como instrumento de planejamento das intervenções urbanísticas, que também 

englobava ações voltadas à regularização fundiária e ao desenvolvimento social. O 

PGE incorporou também a temática ambiental, que ganhou importância e, em alguma 

medida, passou a ser considerada no planejamento das intervenções (SORAGGI et 

al., 2021). Além disso, o Plano Global Específico ganhou importância por incorporar 

proposta de planejamento e estratégias de ação no nível da cidade. Como destaca 

Conti (2004, p. 206): 

É dessa época a adoção do termo “Plano Global Específico” – PGE, utilizado 
pelos técnicos da Urbel: “Nós utilizamos uma espécie de plano, o qual 
chamamos de plano global, que é um tipo de pequeno plano diretor de cada 
favela. 

Em linhas gerais, a produção do PGE contava com três: (i) levantamento de 

dados; (ii) elaboração de diagnóstico integrado; e (iii) definição e hierarquização de 

ações e obras. Segundo Conti (2004), a fase do levantamento de dados deveria incluir 

a participação da comunidade. Já o diagnóstico era realizado em duas etapas: na 

primeira etapa, eram elaboradas análises setoriais que, em seguida, subsidiavam a 

segunda etapa, dedicada à elaboração do diagnóstico integrado. A partir do 
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diagnóstico, eram produzidas as propostas de ordem social, jurídica, urbanísticas e 

ambiental, além da hierarquização das obras. 

Entre 1996 e 1997, a elaboração de PGEs se tornou pré-requisito para 

intervenção em vilas e favelas em Belo Horizonte, e orientou a priorização das 

urbanizações. De acordo com os técnicos da Urbel, é a partir desse momento que se 

conseguiu implementar na cidade a concepção de “planejar antes de se intervir em 

favela” (CONTI, 2004, p. 207). 

O reconhecimento da importância da dimensão ambiental é outro 

aprimoramento das políticas de urbanização de favelas. Embora o discurso nem 

sempre coincida com a prática, alguns projetos e programas buscaram valorizar a 

dimensão ambiental e desenvolver ações combinando a melhoria das condições de 

habitação com a melhoria ou recuperação ambiental. Essa estratégia pode ser 

percebida tanto em projetos voltados para assentamentos localizados em áreas 

urbanas como em áreas ambientalmente protegidas. 

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o Programa de Saneamento e 

Recuperação Ambiental da Bacia do Guarapiranga, lançado no ano de 1992 – a partir 

de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de São Paulo –, 

contou com o apoio financeiro do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e teve como objetivo a recuperação urbana e ambiental da 

bacia hidrográfica da Represa Guarapiranga. Inicialmente previsto para durar cinco 

anos (1993 a 1997), o programa foi estendido até o ano 2000, e teve seu 

financiamento inicial de 262 milhões de dólares reajustado para 322 milhões de 

dólares (FRANÇA, 2009). 

No âmbito desse programa, previu-se realizar tanto obras de saneamento e 

recuperação ambiental como obras de urbanização de assentamentos precários e 

reassentamentos. Nesse caso, destaca-se que as intervenções de urbanização 

seriam articuladas à recuperação ambiental de importante setor da cidade. 

Em Salvador, as intervenções no Complexo de Alagados (Figura 1.1), iniciadas 

em 1994, contaram com financiamento do Banco Mundial e tinham como objetivo a 

recuperação de áreas degradas do tipo mangue, onde grande parte das ocupações 

era formada por palafitas. 
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Figura 1.1. Parte do Complexo de Alagados em Salvador, antes e depois de 
intervenção 

 

Fonte: Aliança de Cidades (2008). 

Na primeira etapa, as intervenções ocorreram por meio do Programa Viver 

Melhor, que visava à recuperação sanitária e ambiental das áreas degradas na Região 

Metropolitana de Salvador (RMS). Na segunda etapa, com início em 1998, as 

intervenções ocorreram por meio do Programa de Administração Municipal e 

Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana (Produr) (ALIANÇA DE CIDADES, 2008). 

Outra noção importante para o aprimoramento das intervenções em favelas, 

em determinados casos, é não considerar apenas os limites da poligonal do 

assentamento precário como território do diagnóstico e proposta de intervenção. No 

caso das áreas ambientalmente sensíveis, alguns autores21 (defendem que a unidade 

territorial da intervenção deve ser a bacia hidrográfica, ou, dependendo da dimensão 

dos assentamentos precários, a microbacia.  

No Região Metropolitana de Recife (RMR), em 2003, promoveu-se o Programa 

PROMETRÓPOLE, financiado pelo Banco Mundial, e voltado para a recuperação da 

bacia hidrográfica do rio Beberibe: o território considerado foi a bacia e o planejamento 

da intervenção estabeleceu "unidades de esgotamento” como áreas de intervenção e 

etapas de execução de obras (Figura 1.2). Moraes et al. (2018, p. 36) destacam que: 

O PROMETRÓPOLE foi um programa integrado que visava a melhoria das 
condições de habitabilidade e de desenvolvimento comunitário das 
comunidades pobres que habitam a área da Bacia do Beberibe para a 
redução da pobreza e para a melhoria da qualidade ambiental da RMR. 
Pretendia desenvolver para isso uma intervenção estruturadora, articulando 
ações integradas de infraestrutura urbana (saneamento ambiental e sistema 
viário), com a melhoria dos serviços públicos e oferta de equipamentos 
urbanos. O programa abrangeu ainda ações no campo da educação 

 
21 Bueno e Almeida (2015); Martins (2006) e Bueno e Freitas (2007). 



A TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANDRÉ E AS INTERVENÇÕES NA FAVELA TAMARUTACA 

 

38 
 

ambiental e de fortalecimento e desenvolvimento organizacional e 
comunitário.  

 

Figura 1.2. Unidades de esgotamento do Programa PROMETRÓPOLE 

 

Fonte: Moraes et al. (2018) e SANEAR (sem data). 

Em São Paulo, o Programa Renova São Paulo22 adotou como território de 

planejamento os Perímetros de Ação Integrada (PAIs) (SÃO PAULO, 2014). Os PAIs 

correspondem a perímetros que englobam mais de um assentamento precário, e as 

microbacias hidrográficas foram a unidade territorial utilizada para a delimitação dos 

Perímetros de Ação Integrada (Figura 1.3). Trata-se, portanto, de unidades de ação 

em que os projetos de intervenção para assentamentos precários serão considerados 

de modo integrado (COSTA; FRANÇA, 2012). 

  

 
22 O programa Renova São Paulo foi criado em 2012, com intervenções divididas em quatro 
quadriênios, de 2012 a 2024, previstas no Plano Municipal de Habitação. 
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Figura 1.3. Perímetros de Ação Integrada (PAIs) na região Sul de São Paulo 

 

Fonte: SEHAB DTS/Sul (2010) apud Ventura (2019). 

Outro aprimoramento das intervenções em favelas refere-se à articulação de 

programas de urbanização com programas sociais. O programa Santo André Mais 

Igual (SAMI), promovido pelo Município de Santo André entre 1997 e 2008, é uma das 

mais importantes experiências nesse sentido. O SAMI, que será apresentado nos 

próximos capítulos, adotou como abordagem a urbanização integral com articulação 

intersetorial, e ganhou reconhecimento nacional e internacional como “Melhores 

Práticas”.  

Por fim, cabe mencionar que as iniciativas apontadas como exemplos de 

aprimoramento das políticas de urbanização de favelas apresentam muitas limitações 

e nem sempre alcançaram os objetivos propostos. Contudo, ressalta-se que não se 

pretendeu avaliar as experiências registradas, mas destacar as estratégias e práticas 

adotadas que têm potencial para aprimorar as intervenções do tipo urbanização de 

favelas.  
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1.4. Dilemas e impasses da urbanização de favelas no Brasil 

A experiência de urbanização de favelas acumulada ao longo de décadas aponta 

que as intervenções melhoraram a qualidade de vida e das moradias, mas que 

permanecem muitos dilemas e impasses. No decorrer desta seção, serão retomados 

alguns desses desafios referentes à prática de urbanização de favelas, destacados 

pela literatura nacional.  

A morfologia atual das favelas mudou consideravelmente, quando comparada com 

a morfologia da década de 1990. Se, por um lado, percebia-se, em grande medida, a 

predominância de habitações improvisadas construídas em madeira, por outro lado, 

atualmente, “a favela do século XXI” é predominantemente construída de alvenaria, 

apresenta alta densidade construtiva e populacional, e muitas vezes alto grau de 

consolidação. 

Aa favelas têm passado por um processo contínuo de adensamento. Isso significa 

dizer que, por ser um território em constante transformação e que, usualmente, a 

fiscalização municipal não se faz presente como no restante da cidade, as favelas 

tendem a aumentar em tamanho – quando há espaço disponível – e em número de 

residentes e domicílios, através da verticalização. O aumento da densidade 

construtiva também ocorre por meio da ocupação de espaços livres, vias de 

circulação, e muitas vezes áreas de risco.  

Lima (2019) analisou a morfologia e os padrões urbanísticos de cinco favelas em 

Belo Horizonte, entre as décadas de 1970 e 2010, e verificou que, até a década de 

1990, as dimensões das construções eram de baixíssima densidade, e que havia 

predominância de “barracos” de madeira ou material improvisado. Também identificou 

a existência de áreas vazias que foram utilizadas como “área pulmão” para viabilizar 

diversas intervenções. Essa condição permitiu a execução de infraestrutura e abertura 

de vias sem promover a remoção de famílias e, em alguns casos, permitiu o 

“reparcelamento” com adoção de lote ou fração mínima de terra. A partir da década 

de 2010, Lima (2019, p. 359) destaca que “nas urbanizações cresce a necessidade 

de substituir tecidos [...] as densidades são tão altas que o perímetro original das 

favelas não comporta todas as famílias mesmo num padrão vertical de ocupação”. 
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Para as intervenções, o adensamento populacional e construtivo implicou no 

aumento da necessidade de remoção e reassentamento de famílias, objetivando 

eliminar situações de risco, viabilizar abertura de sistema viário e adequar densidade. 

Nesse novo contexto, a produção de novas moradias passou a ser um componente 

cada vez mais importante dos programas de urbanização de favelas e as intervenções 

ficaram cada vez mais dependentes da disponibilização de terrenos e captação de 

recursos para produção de novas moradias. 

O Observatório de Remoções, tomando como áreas de estudo o Município de São 

Paulo e a Região do Grande ABC, identificou nove categorias de motivações para 

remoção, de forma geral: (i) urbanização de favelas; (ii) implantação de área verde; 

(iii) área de impacto de operação urbana; (iv) reintegração e imissão na posse; (v) 

obra de infraestrutura; (vi) Área de Preservação Permanente (APP); (vii) Área de 

Proteção Ambiental (APA); (viii) Área de Risco; (ix) Faixa de domínio de rodovia 

(ROLNIK et. al., 2017).  

Denaldi et al. (2018) apontam, a partir do estudo das obras financiadas pelo PAC-

UAP, diferentes necessidades técnicas para promover remoções de domicílios: 

[...] urbanizar e consolidar o assentamento com recuperação ambiental, 
melhoria das condições de mobilidade e eliminação das situações de risco e 
precariedade da unidade habitacional; permitir o adensamento da área, com 
a substituição do tecido e acomodação de todas as famílias no interior do 
assentamento; e, em algumas situações, realizar obras urbanas estruturais, 
como implantação de grandes estruturas viárias e de macrodrenagem 
(DENALDI et al., 2018, p. 76)  

A partir da década de 2000, pode-se observar um aumento do percentual de 

remoções para viabilizar processos de urbanização de favelas (REGINO, 2017; 

DENALDI et al., 2021). As remoções, por si só, são processos complexos. Trata-se 

de procedimento com significativos impactos sociais negativos para famílias em áreas 

de favelas (REGINO, 2017). Ao mesmo tempo, as remoções se mostram necessárias 

para o enfrentamento da realidade das favelas, uma vez que, em busca de patamares 

mínimos de qualidade de intervenção, torna-se, muitas vezes, inviável a consolidação 

de todos os domicílios.  

Em nível nacional, são muitas as experiências negativas de remoções de famílias 

em projetos de urbanização de favelas. Regino (2017) argumenta que há situações 

em que a necessidade de remoção é questionável, especialmente quando verifica-se 

que os interesses do mercado imobiliário privado estão em disputa; em diversos 
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casos, identifica-se o reassentamento de famílias para conjuntos habitacionais em 

áreas periféricas, com pouca infraestrutura urbana; em outras situações, observa-se 

a violação do direito à moradia, ou seja, famílias são removidas e não são atendidas 

com unidades habitacionais, mas sim com soluções provisórias, como o auxílio para 

pagamento de aluguel, com preços abaixo do mercado – esse tipo de atendimento, 

por vezes, perdura por anos, com um valor que não consegue suprir a necessidade 

de uma família de alugar uma casa. 

Regino (2017) também analisa criticamente diversos conflitos relacionados com 

processos de remoção em projetos de urbanização de favelas. Nos estudos de caso 

analisados, a autora identificou três tipos de conflito: (i) relacionados com o déficit 

quantitativo nos assentamentos precários; (ii) resultantes da dinâmica socioespacial 

dos assentamentos precários e do tempo transcorrido entre projeto e obra; e, (iii) 

relacionados à dinâmica do mercado informal e diversas formas de titularidade em 

favelas. 

As práticas de urbanização de favelas têm mostrado que a produção habitacional 

necessária para viabilizar as intervenções em favelas é de difícil equacionamento. 

Como já mencionado, trata-se de soluções de alto custo que envolvem a obtenção de 

recursos subsidiados e a disponibilidade de terra urbanizável com boa localização.  

Para lidar com o processo de remoção, diversas soluções temporárias são 

utilizadas, como por exemplo, o aluguel social, moradias provisórias, entre outras. As 

soluções temporárias são muitas vezes necessárias, porém, estudos mostram que 

tais soluções podem perdurar por muitos anos, aumentando a vulnerabilidade social 

das famílias (MOREIRA, 2017; AKAISHI et al., 2018).  

No caso da favela Heliópolis, uma das duas maiores favelas da cidade de São 

Paulo, mais de duas mil famílias estão cadastradas no programa Bolsa Aluguel 

(MOREIRA, 2017). Moreira (2017) lembra que algumas famílias estão há quase 10 

anos nessa condição de atendimento provisório, o que pode resultar em uma situação 

habitacional mais precária do que a anterior. 

A partir da segunda etapa de implementação do Programa Minha Casa Minha 

Vida, buscou-se articular esse programa com o PAC-UAP. Essa iniciativa permitiria 

reduzir a contrapartida financeira dos órgãos promotores (municípios ou estados), 

uma vez que o valor de financiamento da unidade habitacional (vertical) no âmbito do 
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PAC era menor do que o necessário para viabilizar sua produção. Entretanto, a lógica 

do PMCMV dificultou ou inviabilizou muitas iniciativas nessa direção.  

 Denaldi et al. (2018), ao analisarem o caso do Projeto Silvina Audi, no município 

de São Bernardo do Campo, constataram que não houve empresas interessadas 

pelos chamamentos realizados para produção de unidades habitacionais na poligonal 

da favela, uma vez que se tratava de empreendimentos de pequeno porte no interior 

do assentamento. As autoras afirmam ainda que a inviabilização da produção 

habitacional por meio do PMCMV implicou em mudanças e atrasos no cronograma 

das obras de urbanização (DENALDI et al., 2018).  

Outro dilema dos projetos de urbanização é a morosidade na execução das obras. 

Denaldi e Cardoso (2018), ao analisarem projetos do PAC-UAP, constataram que em 

abril de 2013, o grau de execução dos contratos referentes ao PAC-1, ou seja, 

iniciados entre 2007 e 2010, era de 55%. Denaldi et al. (2016, p. 114) avaliam que:  

para compreender os baixos índices de execução das obras de urbanização 
de favelas nessa região e no Brasil será importante entender a característica 
desses assentamentos, a natureza dessas intervenções, as limitações 
institucionais dos governos municipais e da Caixa Econômica Federal (CEF), 
além de identificar os obstáculos colocados pela regulamentação do 
programa e forma de contratação e gestão dos projetos por parte do governo 
federal (Ministério das Cidades e CEF). 

A morosidade para execução das obras de urbanização de favelas estaria 

relacionada com a combinação dos fatores “complexidade de intervenção, qualidade 

do projeto e território em transformação” (DENALDI et al., 2016). Destaca-se também 

que a rigidez das normas de contratação e prestação de contas se mostra 

incompatível com a característica do território, densamente ocupado e em 

transformação.  

Como já mencionado, o território das favelas e assentamentos precários é 

heterogêneo e dinâmico. Cardoso e Denaldi (2018) lembram que em um período de 

tempo relativamente curto - em que não é possível notar mudanças significativas se 

analisarmos bairros da cidade “formal” – ocorrem mudanças de ordem morfológica e 

de densidade populacional e construtiva nas favelas. Essa dinâmica afeta 

significativamente o tempo de execução das obras de urbanização, visto que, muitas 

vezes, o projeto após finalizado e no momento de execução das obras, requer ajustes 

de escopo, que pode resultar em um aumento do custo das obras e do financiamento.  
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Outro elemento que contribui para recorrentes atrasos em obras de urbanização é 

a ausência de empreiteiras especializadas em intervenção em favelas (PETRAROLLI, 

2015). Intervir em favela significa intervir em um território construído, as demandas de 

engenharia e arquitetura são diferentes daquelas que envolvem a construção em 

áreas vazias. Cardoso e Denaldi (2018, p. 34), no mesmo sentido, afirmam que: 

A dinâmica da execução das obras, nesses casos, assume um caráter 
radicalmente diferente das obras em espaços vazios, onde o planejamento 
da atividade de construção pode ser efetuado a partir exclusivamente da 
busca do aumento da produtividade e da lucratividade.  

Para complementar, Petrarolli (2015, p. 106) destaca o despreparo do setor da 

construção civil para atuar em favelas: 

As construtoras que executam obras de urbanização de favelas geralmente 
são especializadas em obras de pavimentação, implantação de redes de 
infraestrutura básica em áreas formais, estruturas pesadas de contenção ou 
construção de edifícios. Portanto, raramente associam mais de uma dessas 
expertises e não têm preparo para execução de obras em vielas, áreas de 
difícil acesso e construídas informalmente. Não trabalham com técnicas nem 
maquinário apropriado e os profissionais não têm qualificação para trabalhar 
em contato direto com a população que mora nas áreas de intervenção. 
Possivelmente, esse é um dos motivos que contribui para a já mencionada 
falta de interesse das construtoras em executar obras de urbanização, já que 
esse despreparo deve acarretar lucros relativamente baixos para as 
construtoras.  

Ainda, outro aspecto merece destaque na implementação do PAC-UAP, a relação 

entre as prefeituras (agente promotor) e a Caixa Econômica Federal (agente operador 

e financeiro) que se consolidou em uma dinâmica morosa de ajuste, liberação de 

recursos e prestação de contas (DENALDI; CARDOSO, 2018).   

Levando em consideração o território da favela, Moretti et al. (2015) destacam que 

o fato de as obras de urbanização serem realizadas em terrenos que contêm outras 

construções acaba demandando inúmeros ajustes de projeto, muitas vezes realizados 

diretamente em campo. Normalmente, como esses ajustes não foram previstos na 

etapa de projeto, a Caixa Econômica Federal costuma não aceitar tais alterações, 

resultando assim em reprogramações de contrato, aditamentos, entre outras 

articulações contratuais que acabam por atrasar as obras de urbanização.  

Outra questão que tem implicações para a morosidade em projetos de urbanização 

de favelas diz respeito à falta ou pouca capacidade institucional de governos locais 

para operacionalizar e gerenciar tais projetos. A falta de experiência da equipe técnica 

com urbanização de favelas e/ou reduzido quadro de servidores pode dificultar o 
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planejamento e gestão das intervenções (MORAES et al., 2021; MEDVEDOVSKI et 

al., 2021). 

Como consequência direta da falta ou reduzida equipe técnica qualificada, 

destacam-se “a baixa fiscalização, o longo período para solução de problemas que 

surgem durante as obras e para a execução das tarefas necessárias para gestão dos 

contratos” (PETRAROLLI, 2015, p. 99). 

Cardoso e Denaldi (2018, p. 29) lembram que é necessário “que os agentes 

locais demonstrem capacidade de administração e gerenciamento de obras que 

envolvem complexidade técnica para seu planejamento, execução e gerenciamento 

adequados”.  

Observa-se que, muitas vezes, a urbanização é realizada por meio de camadas 

de intervenção executadas ao longo do tempo, e que permanece, dessa forma, a 

necessidade de complementar a urbanização e de solucionar problemas não tratados 

pela última intervenção ou que apareceram após a sua conclusão (CARDOSO; 

DENALDI, 2018). 

A pesquisa “Urbanização de favelas no Brasil: um balanço preliminar do PAC”, 

coordenada por Cardoso e Denaldi (2018) identificou que, para o grupo de municípios 

estudados, a maioria dos recursos do PAC-UAP foram canalizados para intervenções 

de complementação de urbanização. Em Recife tratou-se de 80% dos assentamentos 

que receberam recursos do PAC, em São Paulo 83% e em Belo Horizonte 70%.  

No caso de Recife, Moraes et al. (2018) afirmam que as intervenções 

governamentais, historicamente, não atenderam à totalidade dos assentamentos 

precários. Desde a década de 1970, são registrados aprimoramentos na intervenção 

em assentamentos precários, mas de maneira fragmentada no espaço e no tempo. 

A falta de recursos para a realização de todos os serviços necessários e para 

a produção de novas moradias, por vezes, resulta na aceitação da adoção de 

parâmetros pouco adequados para a melhora da qualidade de vida dos moradores de 

favelas23. 

 
23 Destaca-se como pouco adequado, uma família de quatro integrantes morando em um lote de vinte 
(20) metros quadrados após obras de urbanização de favelas (GRACIOSI PINTO, 2018). 
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Alguns estudos24 apontam que permanecem situações de habitações precárias 

em áreas urbanizadas. As intervenções realizadas promovem a melhoria da qualidade 

de vida dos moradores, mas nem sempre resolvem o “porta para dentro”25.  

O tema da precariedade da unidade habitacional foi tratado de forma muito 

limitada nos programas de urbanização de favelas. Há indícios de que prevaleceu o 

entendimento que a população, com esforços próprios, resolveria esse problema se o 

Estado viabilizasse a infraestrutura e a regularização fundiária. No caso do Programa 

Favela Bairro, acreditava-se que o investimento em infraestrutura e a integração da 

favela ao restante da cidade seriam suficientes para solucionar as problemáticas da 

precariedade habitacional, o que não aconteceu (PATRÍCIO, 2017). 

A precariedade das moradias também é resultado do adensamento excessivo 

das favelas em regiões metropolitanas brasileiras. Em nível nacional, 73% dos 

domicílios em favelas têm na sua expansão vertical a única possibilidade de 

ampliação26. No caso do sudeste brasileiro, esse percentual alcança 76% dos 

domicílios. No mesmo sentido, registra-se que 30% dos domicílios em favelas têm 

mais de um pavimento, enquanto na Região Sudeste essa porcentagem chega a 

44,52% (PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016).  

A diminuição do espaçamento está associada à condição de insalubridade das 

moradias. Para Pasternak e D’Ottaviano (2016), densidades altas nesse tipo de tecido 

urbano são indicadores de problemas de insolação, ventilação e circulação.  

Em geral, a tentativa de retratar a realidade das favelas brasileiras alerta para 

o fato de que a intervenção do poder público voltada à urbanização de favelas, com 

execução de obras de parcelamento do solo, saneamento e infraestrutura, é 

necessária, mas não garante a solução da precariedade da unidade habitacional, ou 

seja, não soluciona, necessariamente, o déficit habitacional nas áreas de intervenção. 

Além disso, como indica Samora (2009, p. 69), “a necessidade cada vez maior de 

 
24 Coelho (2017), Graciosi Pinto (2018), Santos (2019), Vosgueritchan e Samora (2006) e Carvalho 

(2008). 
25 Para o termo “porta para dentro”, adota-se o entendimento de Denaldi e Santos (2021, p. 494): “[...] 
se denominou precariedade da moradia a dimensão da “porta para dentro”, ou seja: trata-se de uma 
referência às características do domicílio, ainda que se reconheça a influência do ambiente construído”. 
26 Para o Brasil como um todo, em 73% dos domicílios favelados não há espaçamento nenhum, ou 
seja, a única possibilidade de expansão seria a vertical. Só existe espaçamento grande em menos de 
25 mil casas, 0,76% do total de unidades faveladas (PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016, p. 85) 
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remoção faz com que os projetos de urbanização sejam cada vez mais complexos e 

demandem áreas externas à favela para sua efetivação”. 

Uma alternativa para o tratamento da precariedade da unidade habitacional é 

a execução de ações de requalificação habitacional como componente dos projetos 

de urbanização de favelas. O programa PAC-UAP possibilitou a canalização de 

recursos para essa ação, entretanto, observou-se que poucos agentes promotores 

executaram esse tipo de ação. 

Tomando como referência os projetos do PAC-UAP no Município de São Paulo, 

Denaldi e Santos (2021) destacam que “a ação de requalificação habitacional acaba 

competindo com outras, como complementação de recursos para execução de 

infraestrutura ou produção habitacional, e, muitas das vezes, deixa de ser executada” 

(DENALDI; SANTOS, 2021, p. 511). Os autores analisam que o Município de São 

Paulo canalizou recursos do PAC para oito assentamentos precários, sendo que para 

este universo:  

foram previstas ações de melhoria habitacional em 1.340 moradias, cerca de 
33,0% do total de domicílios consolidados, mas se estimou o dispêndio de 
apenas 1,52% dos recursos para a componente “requalificação da moradia e 
melhorias habitacionais” (DENALDI; SANTOS, 2021, p. 500)  

Coelho (2017), ao analisar as intervenções de melhoria habitacional no âmbito 

do programa “Tá Bonito”, em Diadema, destacou que a percepção da população em 

relação aos aspectos de insolação, ventilação e segurança estrutural são 

preocupações secundárias quando comparadas com as necessidades de ampliação 

da unidade habitacional. Como consequência, muitas famílias não reformaram a 

moradia ou não aceitaram as recomendações do programa, tendo em vista a 

dificuldade de conciliação das expectativas dos moradores com os serviços 

oferecidos. 

As normas de contratação e medição estabelecidas pelo órgão financiador 

muitas vezes dificultam a realização das ações de requalificação. Patrício (2017), ao 

analisar o caso do Rio de Janeiro, avalia que o município teve dificuldade para 

executar o componente de melhoria habitacional em diversas favelas. No Complexo 

do Alemão, por exemplo, a execução das obras ficaria a cargo de cooperativas locais 

e da associação de moradores, porém, o atraso para aprovação decorrente das 
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exigências burocráticas dos órgãos de controle inviabilizou a implementação da 

proposta (PATRÍCIO, 2017). 

Denaldi e Santos (2021) avaliam ainda que há situações em que o problema 

da precariedade das unidades habitacionais em favelas está relacionado com 

problemas estruturantes, ou seja, “sua solução envolve ações caracterizadas por 

remoções pontuais (unidades isoladas) ou, mesmo, de um setor inteiro [...] que 

implicam custos de execução mais elevados e grande impacto social” (DENALDI; 

SANTOS, 2021, p. 493). 

A urbanização de favelas localizadas em áreas ambientalmente protegidas 

torna ainda mais complexas as intervenções, uma vez que requerem articulação das 

dimensões ambiental, urbana e social, e envolvem um número maior de agentes.  

Trata-se da situação de um grande número de favelas. Na Região do Grande 

ABC, um terço dos assentamentos precários está localizado em área de proteção e 

recuperação de mananciais (APRM), e abrigam pouco mais de 30% do total de 

domicílios em assentamentos precários da região (CIGABC et al., 2016). No Município 

de Curitiba, “62,11% dos assentamentos estão em APPs, e 10,26% em APAs” (SILVA, 

2012, p. 211).  

A articulação dessas dimensões e atores envolvidos é um desafio. Denaldi e 

Ferrara (2018) destacam três problemas principais: (i) a recuperação de áreas 

protegidas, como APP, demanda alto número de remoções, o que eleva o custo da 

intervenção e gera grande impacto social; (ii) o licenciamento e a regularização 

fundiária de assentamentos precários localizados em áreas ambientalmente 

protegidas é moroso e de difícil conclusão, o que gera impactos negativos no próprio 

processo de requalificação ambiental e habitacional; e, (iii) a aplicação de leis 

ambientais é rigorosa.  

Os projetos executados, muitas vezes, não promovem a adequada 

recuperação ambiental. Nesse sentido, Denaldi e Ferrara (2018) apontam que, 

mesmo não havendo uma resposta única para urbanizações de favelas localizadas 

em áreas ambientalmente sensíveis, há diversas intervenções que contribuem com a 

melhoria da qualidade social e ambiental, como por exemplo: 

provisão de saneamento integrado; recuperação das margens de curso 
d’água; aumento do percentual de áreas comuns e livres; adequação de 
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densidade e eliminação de situações de insalubridade das moradias; 
aumento das áreas permeáveis; eliminação e recuperação de áreas de risco 
(DENALDI; FERRARA, 2018, p. 6) 

Por fim, a análise de diversas trajetórias de urbanização de favelas de 

municípios brasileiros (DENALDI et al., 2021; MORAES et al., 2021; SORAGGI et al., 

2021) mostram um descompasso entre regularização fundiária e urbanização.  

O Diagnóstico Habitacional Regional do ABC27, (CIGABC et al., 2016) mostrou 

que, mesmo municípios como Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo, que 

possuem programas e normas específicas para promover a regularização fundiária 

desde as décadas de 1980 e 1990, não alcançaram resultados satisfatórios. De um 

total de 754 assentamentos precários e conjuntos habitacionais irregulares existentes 

na Região do Grande ABC, apenas 47 foram regularizados, o que corresponde a 6,2% 

do total (CIGABC et al., 2016). É importante destacar que essa situação não difere 

significativamente do que é observado no âmbito nacional. 

  

 
27 Coordenado pela Profa. Rosana Denaldi e elaborado em parceria com o Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC (CIGABC et al., 2016). 
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CAPÍTULO 2 – URBANIZAÇÃO DA TAMARUTACA: 1º PERÍODO 

(1989-1992) 

 

As intervenções do tipo urbanização de favelas no Município de Santo André 

iniciaram-se em 1989, durante a primeira gestão do Prefeito Celso Daniel (1989-

1992), do Partido dos Trabalhadores (PT). Foi também nesse período que as 

primeiras intervenções na favela Tamarutaca tiveram início.  

Até 1988, os governos locais em Santo André seguiram o receituário 

hegemônico e conservador da ação estatal em favelas (VALLADARES, 2005). As 

intervenções, em sua maioria, buscavam a eliminação das favelas através de 

processos de remoção, muitas vezes violentos (SANTO ANDRÉ, 1992a). 

A primeira gestão de Celso Daniel ocorreu em um contexto político marcado 

pelo processo de redemocratização do país, pelo fortalecimento dos movimentos 

sociais, e pelo crescimento do Partido dos Trabalhadores, principalmente na Região 

do ABC Paulista. 

Na década de 1990, vários municípios brasileiros foram governados pelo PT, 

com destaque para grandes cidades e algumas capitais como São Paulo, Vitória, 

Porto Alegre, Santos e Santo André, entre outros (MAGALHÃES et al., 1999). A 

experiência dessas administrações municipais, autointituladas democráticas e 

populares e caracterizadas pela ampla participação popular e pela inversão de 

prioridades, ganhou certa identidade e tornou-se conhecida como ‘o modo petista de 

governar’. Nesse cenário, o PT exerceu grande influência na estruturação e 

disseminação de uma agenda voltada à urbanização de favelas pelos governos locais. 

No caso de Santo André, o Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados 

de Santo André (MDDF) ocupou papel de destaque na luta pela implementação de 

políticas voltadas às favelas. O MDDF nasceu como um esforço regional de 

organização das famílias moradoras de favelas na Região do ABC, em resposta às 

remoções com violência e às reintegrações de posse. 

Segundo Duarte (1992), a formação do MMDF também contou com o apoio da 

Igreja Católica que, na mesma época, se organizava para atender as famílias 
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desalojadas e sem moradia. Além disso, o contexto do final da década de 1970 foi 

bastante propício para o surgimento do movimento: as ações da Prefeitura e de 

proprietários de terra para remoção de favelas levou seus moradores a se articularem 

com a Igreja Católica e seminaristas para resistirem aos despejos (DENALDI et al., 

2021). 

 

2.1. Estruturação da política de urbanização de favelas no Município 

de Santo André 

O Programa de Urbanização de Favelas foi um dos programas prioritários de 

governo na primeira gestão de Celso Daniel. Para o novo governo, a questão 

habitacional deveria estar associada a uma visão mais abrangente de produção do 

espaço urbano e identidade local, a partir das seguintes diretrizes estabelecidas: 

(1) Recuperação de ideia de ocupação das ruas e praças públicas pela 

população, viabilizando manifestações culturais ou de lazer e dando atenção 

a pedestres e à segurança; 

(2) Criação de condições para a apropriação real dos equipamentos e 

serviços públicos pelos usuários em geral;  

(3) Incorporação das favelas, cortiços e loteamento irregulares à cidade, 

urbanizando, implantando equipamentos e serviços, tornando seus 

moradores munícipes como os demais. (SANTO ANDRÉ, 1992c – grifo 

nosso) 

A equipe de governo do Prefeito Celso Daniel, diante da identificação da 

ausência de estrutura institucional para intervir nas favelas, promoveu uma reforma 

administrava que englobou desde a criação de órgãos e mudanças no organograma, 

até a reformulação de sistemas e rotinas de planejamento e execução de serviços 

(SANTO ANDRÉ, 1992c). Como resultado dessas ações, foram criadas em 1989, no 

primeiro ano de gestão, a Secretaria de Habitação (SEHAB), o Departamento de 

Habitação (DEHAB) e a Empresa Municipal de Habitação Popular (EMHAP). A Figura 

2.1 traz o organograma da SEHAB, com destaque para a estrutura do Departamento 

de Habitação (DEHAB).  
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Figura 2.1. Organograma da Secretaria de Habitação do Município de Santo André 
(1989-1992) 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) com base em documentos cedidos pela Prefeitura 
de Santo André (1990). 

O DEHAB foi estruturado em três gerências: (i) gerência técnica, responsável 

por executar as ações de urbanização de favelas; (ii) gerência social, orientada para 

auxiliar a interação da prefeitura com a população; e (iii) gerência operacional, 

responsável por produzir os elementos técnicos, tais como levantamentos 

planialtimétricos e projetos, necessários à execução das ações do departamento. 

Entre os anos de 1989 e 1992, foram aprovados importantes marcos 

regulatórios relacionados à política habitacional, como a Lei municipal nº 6.864, de 12 

de dezembro de 1991, que instituiu as Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) 

(Figura 2.2) no município e criou o Fundo Municipal de Habitação (FMH) e o Conselho 

Diretor. Também foram instituídos programas de produção de novas moradias, a 

cargo da EMHAP, e de intervenções em favelas, com diferentes abrangência e 

escopo: (i) o Programa de Urbanização Integral (URB), cujo objetivo era a 

“transformação da favela em bairro”; e (ii) o Programa de Pré-Urbanização (Pré-URB), 

voltado à execução de intervenções pontuais nas favelas.  
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Figura 2.2. Organização social reivindicando a aprovação da lei de AEIS no 
município 

 

Fonte: Acervo da Prefeitura de Santo André (1991). 

Além das ações de urbanização integral (URB) e parcial (Pré-URB), o 

Programa de Apoio à autoconstrução, desenvolvido pelo setor de Moradia Econômica, 

prestava assistência técnica para construção de moradias populares. Tratava-se de 

um serviço público de arquitetura e engenharia que desenvolvia projetos técnicos para 

construção de unidades habitacionais (SANTO ANDRÉ, 1992d). 

Contudo, face à dimensão do problema habitacional, o aporte de recursos 

municipais se mostrou insuficiente, e a estratégia encontrada para viabilizar a 

ampliação da capacidade de intervenção nas favelas foi o envolvimento do Serviço 

Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA) nas ações de 

urbanização28. O SEMASA, a partir do “gancho” do saneamento integrado, passou a 

financiar a execução de obras de saneamento em assentamentos informais e favelas, 

além de realizar serviços complementares necessários à implementação das obras, 

como terraplenagem e abertura de vias. 

 
28 Trata-se de autarquia municipal responsável pelos serviços de água, esgoto, drenagem e coleta de 
resíduos sólidos. 
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Outras ações realizadas para o fortalecimento das intervenções em favelas no 

período foram a ampliação do quadro de servidores municipais, por meio da 

realização de concurso público, e a capacitação da equipe local. Também foram 

atraídos para a SEHAB profissionais experientes e de fora da região, e viabilizada a 

contratação da empresa de consultoria Diagonal Consultores Associados Ltda, para 

apoiar a estruturação conceitual e operacional dos trabalhos de urbanização 

realizados pela Secretaria de Habitação. A Diagonal Consultores havia participado 

das experiências pioneiras de urbanização e regularização de favelas em 

Pernambuco.  

Também foram produzidos no período, de forma inédita, um mapeamento29 e 

um diagnóstico das favelas. Até 1989, não existia um mapeamento municipal das 

favelas existentes em Santo André (SANTO ANDRÉ, 1992d). A equipe de Celso 

Daniel, em parceria com o MDDF, realizou um primeiro levantamento com 

informações tais como: número de famílias, presença de infraestrutura (água, luz e 

esgoto), e registro dos principais problemas do núcleo. Constatou-se a existência de 

84 núcleos30 de favela onde viviam cerca de 60 mil pessoas, total que correspondia a 

10% da população andreense (SANTO ANDRÉ, 1992d). A Figura 2.3 reproduz o 

mapeamento das favelas em Santo André realizado em 1992.  

  

 
29 No Anexo 5 dessa dissertação está ilustrado o processo de planejamento desta ação. 
30 No primeiro período, a terminologia núcleo ou núcleo de favela é adotada no texto, pois é a 
terminologia mais utilizada nos documentos que datam do início da década de 1990. Trata-se de um 
termo sinônimo às favelas e assentamentos precários do município. 
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Figura 2.3. Favelas no Município de Santo André em 1992 

 

Fonte: Santo André (1992e). 

Ainda, foram instituídas, no âmbito das ações de urbanização de favelas, várias 

instâncias de participação, com formatos e atribuições diversas: formais ou informais, 

ocasionais ou permanentes, de caráter consultivo ou deliberativo. Segundo Alexandra 

Reshcke (2019), “toda a metodologia de trabalho do departamento estruturou-se no 

sentido de permitir, facilitar e estimular a participação da comunidade”. Dentre as 

instâncias participativas, destacam-se os fóruns dos Programas URB e Pré-URB, que 

consistiam em reuniões para acompanhamento e monitoramento do andamento das 

obras e eram formados por servidores municipais integrantes da equipe que 

acompanhava os núcleos em urbanização além das comissões de moradores das 

favelas do município. 

Outro aspecto importante que merece destaque diz respeito ao fato de que a 

execução da política habitacional se orientou pelo princípio da ação matricial31. 

Segundo esse princípio, grupos de servidores de diferentes áreas cooperam em 

 
31 Nos Anexos 6 e 7 é possível observar o processo de planejamento e fluxograma de atuação 
matricial para urbanização de favelas no município. 
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período parcial para viabilizar projetos que requeriam a articulação de diversos setores 

da administração municipal. A adoção da ação matricial visava integrar o trabalho 

técnico dos vários setores da administração, objetivando maior eficiência e agilidade 

e melhor aproveitamentos dos recursos humanos e materiais (BELCHIOR, 2019).  

Diante do exposto, a priorização da agenda de urbanização de favelas entre os 

anos de 1989 e 1992, pode ser observada na decisão de criar, fortalecer e mobilizar 

recursos humanos, informacionais e financeiros, além de habilidades político-

relacionais, voltados à viabilização das intervenções propostas. Soma-se a estas 

mudanças, a adoção da metodologia do planejamento estratégico, que foi aplicada 

durante a gestão, trazendo inovações administrativas como as salas de situação e os 

agentes de planejamento. 

Ao fim da primeira gestão do Prefeito Celso Daniel, foi possível identificar que 

cerca de 10 favelas tinham sido objeto de ações de urbanização, por meio do 

Programa de Urbanização Integral, o URB, e quase todas as outras favelas do 

município haviam recebido algum tipo de intervenção parcial, dentro do Programa Pré-

Urb32 (DENALDI et al., 2021). 

 

2.2. As primeiras intervenções na Tamarutaca 

A Tamarutaca era uma das 84 favelas que existiam em Santo André em 1989 

(Figura 2.4). O assentamento, que possui área de cerca de 100 mil metros quadrados, 

abrigava à época cerca de 800 domicílios (SANTO ANDRÉ, 1989). 

  

 
32 Como destacado anteriormente, a prefeitura de Santo André estabeleceu um compromisso com a 
participação social, de modo que, para difundir e explicar o funcionamento do Programa Pré-Urb, foi 
elaborada uma cartilha informativa (ANEXO 3). 
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Figura 2.4. Tamarutaca: localização do núcleo de favela 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

A ocupação da então Chácara Tamarutaca, teve início na década de 1970. O 

local era cercado de eucaliptos e possuía um lixão e um ferro velho e, em frente à 

Chácara, localizava-se a Avenida Prestes Maia, via de acesso principal à favela. 

Há registros de tentativas de contenção da ocupação e de demolição de alguns 

barracos, mas essas ações não conseguiram impedir a expansão da favela. Como 

resposta às tentativas de contenção, surgiu a primeira organização dos moradores, a 

partir do trabalho desenvolvido por um grupo de religiosos da União do Colégio São 

José. O Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados (MDDF) também 

desempenhou importante papel nesse processo, atuando no sentido de pressionar a 

gestão municipal para execução de melhorias do tipo infraestrutura básica no local 

(SANTO ANDRÉ, 1990).  

Em 1989, a maioria das habitações era de madeira (Figuras 2.4 e 2.5), a oferta 

de água era parcial, a interligação das ligações individuais de água à rede era 

executada de forma clandestina, apenas alguns setores contavam com energia 

elétrica, não havia rede de esgoto e a coleta de lixo era feita de forma precária 
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(SANTO ANDRÉ, 1989). O relato de uma das moradoras entrevistadas reforça a 

precariedade descrita:  

Quando a gente chegou aqui na Tamarutaca, antes da urbanização começar, 
não tinha luz, não tinha água, não tinha nada... a gente andava no barro, na 
sujeira. Aí eu fiz o meu primeiro barraco na parte de cima, próximo do 
viaduto... em 15 dias a prefeitura mandou tirar e eu fui pra rua. Depois, fui 
para um lugar que era um lixão, não tinha rede de esgoto, não tinha coleta de 
lixo, não tinha nada. (LIDERANÇA 1, 2021) 

Na porção sudoeste da Tamarutaca, havia uma linha de drenagem por onde 

corriam, a céu aberto, as águas servidas de parte das habitações, e que também 

captava as águas pluviais em épocas de chuva. Nessa porção da favela havia também 

um maciço de eucaliptos, sob o qual estavam assentadas cerca de 200 famílias, além 

de uma área livre, com aproximadamente 25 mil metros quadrados, onde funcionou 

uma antiga usina de asfalto do município (Figura 2.6). Segundo relatório municipal, a 

idade dos eucaliptos e as condições do solo provocavam constantes tombamentos de 

galhos e copas, colocando em risco a segurança das famílias (SANTO ANDRÉ, 

1992b). 

No relatório que registrou as diretrizes de intervenção na Tamarutaca, datado 

de 1992, consta também descrição das características da ocupação. Cerca de 80% 

das habitações eram de madeira e a área apresentava densidade bruta de 530 hab/ha. 

Existiam vias internas que se conectavam com a Avenida Prestes Maia e com a Rua 

Ilha Bela, entretanto, essas vias não se conectavam com o entorno a jusante da favela, 

o que impedia o lançamento de águas pluviais e esgotamento sanitário nas redes 

públicas existentes. Sobre o arruamento, o relatório registrava também:  

Quando avança para o interior do núcleo essa rede vai definindo grandes 
quadras cujos acessos internos são estreitos, tortuosos e descontínuos, 
oferecendo condições precárias de circulação até para pedestres e para 
implantação das redes de infraestrutura. Nos setores onde a declividade é 
mais acentuada, os acessos combinam rampas com escadarias 
improvisadas pela população. São frequentes os casos de lotes sem acesso 
direto para a rua. (SANTO ANDRÉ, 1992b) 
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Figuras 2.5a e 2.5b. Tamarutaca: ocupação antes da urbanização 

  

Fonte: SANTO ANDRÉ (2006). 

Figura 2.6. Tamarutaca: ocupação em 1991 

 

Fonte: SEMASA (1991). 
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No início desse primeiro período, a Tamarutaca, assim como outras 10 favelas 

do município foram selecionadas para receberem intervenções do tipo Urbanização 

Integral (URB) (DENALDI et al., 2021). Contudo, não foram encontrados registros 

sobre os critérios utilizados para a escolha das 10 favelas. A partir de entrevistas e de 

pesquisa documental, pode-se observar indícios de que os principais critérios que 

orientaram a seleção das áreas tenham sido: grau de organização da comissão de 

moradores; pressão do MDDF; gravidade dos problemas de saneamento e resíduos 

sólidos; adensamento; presença de áreas de risco e localização da favela na cidade. 

No caso da Tamarutaca, acredita-se que a principal motivação para a sua 

escolha tenha sido a pressão exercida pelo MDDF e pela comissão de moradores da 

Tamarutaca, que participava ativamente dos fóruns de urbanização (SANTO ANDRE, 

1992b). 

Durante o processo de urbanização, foram identificadas cinco grandes etapas 

de intervenção que correspondem, de forma geral, à execução de obras em quatro 

setores - Área de Reassentamento 1 (AR1), Área de Reassentamento 2 (AR2), Setor 

1 e Setor 2 (Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Tamarutaca: setores de intervenção 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) com base em plantas e documentos cedidos por 

entrevistados. 

De forma geral, ou seja, para todas as favelas, várias atividades preliminares 

eram desenvolvidas antes da definição do projeto de urbanização e do início da 

execução das obras, dentre as quais: pesquisa socioeconômica e ambiental, reuniões 

com os moradores, análise da base cartográfica, levantamento da situação fundiária 

e “assembleia de entrada”.  

No desenvolvimento das urbanizações, a equipe da prefeitura estabelecia “um 

tipo de pacto” com os moradores, que envolvia a discussão do projeto com as 

lideranças comunitárias, que passavam a acompanhar o processo de urbanização 
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como um todo, incluindo os primeiros levantamentos, a elaboração e definição do 

projeto e as assembleias (SIMÕES, 2019).  

Moradoras entrevistadas reforçam o acompanhamento constante das 

lideranças, durante a execução das obras de urbanização: 

Nós auxiliávamos acompanhando a retirada dos eucaliptos, não na mão de 
obra. Até quando era para fazer ligação de água, e vinha o povo do SEMASA, 
eles sempre me pediam para acompanhar porque aqui tinha justiceiro [...] e 
não era para vir ninguém de fora se eles não soubessem (LIDERANÇA 1, 
2021) 
 
Eu acompanhei, nessa urbanização da Tamarutaca aqui, o caminhão 
chegava cedo com o pessoal da assistência social, eu acompanhava [...] Aqui 
dentro dessa Tamarutaca ajudando o pessoal da prefeitura, cortando tudo 
esse lote, junto com eles, cada passo que eles dava eu tava acompanhando, 
minha filha, porque eles falava que eu era moradora mais velha, antiga né, 
então eu acompanhei muito a prefeitura [...] aqui tem meu passo também 
junto com a prefeitura, filha. Eu ajudei muito, muito ajudando eles aqui nesse 
loteamento (LIDERANÇA 2, 2019) 

Em relação ao parcelamento, a estratégia de intervenção adotada dependia do 

grau de consolidação da área (material e qualidade das construções) e condições 

morfológicas. Em alguns casos se consolidava o parcelamento existente com melhoria 

e ampliação do sistema viário, em outros casos se promovia uma “substituição de 

tecido”, ou seja, reparcelamento da área com reordenamento das vias, quadras e 

lotes.  

Luciana Simões (2019), em entrevista, relata: “tentávamos preservar as casas 

de alvenaria consolidadas e ‘arrasa quarteirão’ com barraco [...] reparcelava tudo, 

tomava como base as vielas principais, mas tentava dar uma organizada”. A 

consolidação deveria observar padrões de salubridade e de habitabilidade desejáveis 

a qualquer assentamento. 

As intervenções na Tamarutaca começaram em 1989 e foram orientadas por 

projetos de parcelamento do tipo “estudo preliminar”, produzidos para setores da 

favela e baseados em levantamentos realizados pela equipe municipal de topografia 

(AFFONSO et al., 2018). Inicialmente, as limitações operacionais impediam que se 

produzisse um projeto completo de urbanização, ou tipo anteprojeto, mesmo se 

tratando da modalidade urbanização integral33. Assim, os projetos (Figura 2.8) foram 

 
33 Em 1990, contratou-se um levantamento aerofotogramétrico da cidade de Santo André. A 
disponibilização de imagens das favelas permitiu ampliar o conhecimento sobre a característica das 
favelas e foi utilizado para elaboração de estudos e projetos de intervenção. 
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elaborados pela própria equipe municipal, que contava com o apoio do SEMASA. 

Cabe ressaltar que o projeto e a execução das obras foram sendo desenvolvidos 

simultaneamente, e que muitas definições eram decididas em campo pelos técnicos 

municipais (GRACIOSI PINTO, 2018). 

Figura 2.8. Tamarutaca: projeto de reparcelamento da Área de Reassentamento 
(AR-1) 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André (arquivo cedido por Luciana Lessa 
Simões) 

No caso da Tamarutaca, optou-se por promover um reparcelamento da área, 

ou seja, reordenamento das vias, quadras e lotes, uma vez que considerou-se que a 

consolidação do padrão urbanístico existente implicaria na manutenção de situações 

de salubridade e de habitabilidade indesejáveis como: (i) habitações 
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inadequadamente instaladas em terrenos íngremes; (ii) habitações construídas sobre 

solos sem suporte, alagadiços e turfosos, e sobre extensa camada de aterro sobre 

lixo; (iii) existência de situação de risco no setor dos eucaliptos; (iv) péssimas 

condições dos acessos secundários e; (v) grande incidência (37%) de lotes com áreas 

inferiores a 40 metros quadrados (SANTO ANDRÉ, 1992b). No reparcelamento, 

adotou-se inicialmente um lote mínimo, isto é, uma fração mínima de terra de 70 

metros quadrados, que depois, com o adensamento da área, foi reduzido para 40 

metros quadrados.  

A recuperação urbanística do núcleo e sua reintegração à estrutura da cidade 

demandou ações que extrapolaram o suprimento das carências de infraestrutura, 

dirigindo-se para um reordenamento mais profundo das condições de ocupação. 

Nesse quadro, a existência de áreas livres, que possibilitou a realocação das famílias, 

surgiu como elemento facilitador da intervenção (SANTO ANDRÉ, 1992b). Outro 

elemento a ser destacado está no padrão precário das habitações, que assumiu um 

aspecto facilitador para modificações mais profundas na estrutura do parcelamento, 

sistema viário e desenho do assentamento precário. Segundo relatório municipal, as 

diretrizes de intervenção foram as seguintes: 

I Eliminação da situação de risco no setor dos eucaliptos efetuando: a 

retirada dos eucaliptos; 

I A remoção temporária das famílias para alojamentos provisórios durante 

a operação de retirada das árvores;  

I O desmonte dos barracos e guarda dos materiais aproveitáveis;  

I A terraplanagem do terreno;  

I O reparcelamento da área, adotando padrões adequados de lotes e 

arruamento;  

I A instalação das redes de água, esgoto e energia elétrica; 

I Utilização das áreas livres para o uso habitacional, com padrão que 

maximize sua ocupação, permitindo assim o remanejamento de famílias 

da área ocupada; 

I O reparcelamento da área ocupada garantindo a permanência de todas 

as famílias cadastradas e eliminando as situações de insalubridade e 

inabitabilidade, prevendo: o redimensionamento dos lotes de forma a 
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eliminar as parcelas com áreas inferiores a 40 metros quadrados e 

superiores a 125 metros quadrados;  

I O remanejamento das famílias em grandes grupos (50 famílias), 

minimizando os transtornos da mudança e o rompimento das relações de 

vizinhança;  

I A implantação de viário principal adaptando-o à rede de percursos pré-

existente (traçado e caixa), executando-se os trechos onde se faz 

necessário a abertura de novas ruas; 

I Reassentamento das famílias que tenham que ser removidas para a 

abertura de novas ruas do viário principal, nas áreas livres, previamente 

parceladas, e dotadas de redes de água, esgoto e energia elétrica; 

I Implantação do sistema de drenagem de águas pluviais que diminua a 

velocidade das águas e as direcione de maneira a impedir a erosão do 

ravinamento em especial nas áreas de maior declividade; 

I Implantação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de 

água; 

I Substituição da rede clandestina de energia elétrica por rede oficial da 

Eletropaulo; 

I Realização de contenções nos cortes abruptos do terreno e plantio de 

grama nos taludes de corte suave, a fim de evitar erosão; 

I Alargamento, construção de elemento de proteção e tratamento 

paisagístico no trecho da calçada da Av. Prestes Maia para dar condições 

de segurança ao movimento de pedestres, disciplinar a travessia da 

Avenida e impedir estacionamento ao longo da via. (SANTO ANDRÉ, 

1992b) 

 

Segundo os entrevistados (AFFONSO et al. 2018), a intervenção foi iniciada 

em uma área pública vazia, denominada pela equipe de “platô”, referindo-se à área 

ocupada pela antiga usina de asfalto, e identificada na Figura 2.6 como AR-1 (Área 

de Reassentamento 1). Tratava-se de uma “área pulmão” para iniciar a realocação 

das famílias.  

De acordo com o Relatório Técnico de avaliação de obras, elaborado pelo 

DEHAB em 1991, a primeira etapa de intervenção, que corresponde à AR-1, viabilizou 

a implantação de 115 lotes de aproximadamente 70 metros quadrados (SANTO 
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ANDRÉ, 1991). A área do “platô” foi parcelada e recebeu infraestrutura básica: redes 

de água, esgoto, drenagem e pavimentação.  

Para execução das intervenções, a prefeitura providenciou um escritório de 

campo, que funcionava como um canteiro de obras instalado em um container 

localizado no entorno do perímetro da Tamarutaca. No escritório de campo 

trabalhavam as equipes das encarregaturas do DEHAB, de Reurbanização de Favelas 

e de Moradia Econômica e, mais tarde, também a equipe da Diagonal. 

Figura 2.9. Tamarutaca: Área de Reassentamento 1 (AR-1) 

 

Fonte: Claudia Campanhão (1993). 

Em junho de 1990, foram realizadas as primeiras remoções para o “platô” (AR-

1). Foram realocadas para essa área algumas famílias que moravam sob os 

eucaliptos envelhecidos. O desgalhamento dos eucaliptos colocava em risco as 

famílias que moravam nesse setor da Tamarutaca (Figuras 2.10).  
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Figuras 2.10a e 2.10b. Tamarutaca – AR-1: retirada dos eucaliptos 

 

Fonte: Claudia Campanhão (1990). 

Em 1991, a Prefeitura de Santo André (PSA) e o SEMASA avaliaram que para 

concluir a urbanização do assentamento seria necessário contratar a produção de um 

levantamento topográfico e projeto, além de empresa especializada para apoiar a 

execução dos serviços (SANTO ANDRE, 1992b). Em 1992, a empresa Diagonal 

Consultores Associados venceu a licitação para executar o gerenciamento das 

intervenções. 

A proposta de parcelamento das quadras foi produzida, em 1991, a partir de 

um projeto de redes de infraestrutura, elaborado por uma empresa de engenharia de 

saneamento contratada pelo SEMASA. 

Lima (2018) registra:  

O SEMASA fez um levantamento topográfico da área inteira, de toda 
barracaria que existia, porque tinha 2 ou 5% de alvenaria, e a empresa de 
saneamento pegou aquela conjuntura física e distribuiu as redes tal e qual a 
ocupação, as redes de esgoto e saneamento. Era um projeto de saneamento, 
não era um projeto urbanístico. Nós analisamos o projeto, e nessa época 
estava trabalhando eu e a Kátia, a gente começou e fez um memorial do 
projeto e fomos apresentá-lo. (Lima – entrevista coletiva, 2018) 

A intervenção realizada, então, buscou viabilizar: o reparcelamento das 

quadras; a execução do sistema viário (Figura 2.11); a eliminação das situações de 

risco para execução do sistema viário (Figura 2.12), além da (solução das ocupações 

sob os eucaliptos, que ainda eram muitos e representavam risco às famílias (Figura 

2.13). O Setor 1 e a Área de Reassentamento - 2 (AR-2) foram os principais focos de 

intervenções.  

  



Dissertação de Mestrado | 2021 

 

69 

 

Figuras 2.11a e 2.11b. Tamarutaca – Setor 1: obras de abertura do sistema viário 
(antes e depois) 

 

Fonte: Claudia Campanhão (1993). 

Figura 2.12. Tamarutaca – Setor 1: execução de muro de arrimo 

 

Fonte: Claudia Campanhão (1990). 
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Figuras 2.13a e 2.13b. Tamarutaca – Setor 1: Área de risco sob eucaliptos 

 

Fonte: Campanhão (1990). 

Em 1992, foram viabilizados cerca de 130 lotes na Área de Reassentamento 2 

(AR-2) (Figuras 2.14), com área entre 40 e 60 metros quadrados. Foram removidas 

para a AR-2, principalmente, famílias que ocupavam (i) a área destinada à construção 

da alça do viaduto da Avenida Prestes Maia; (ii) parte da área dos eucaliptos (Setor 

1); e (iii) o eixo do viário principal da Rua Teresina no Setor 1 (Figura 2.15). 

Figuras 2.14a e 2.14b. Tamarutaca - Área de Reassentamento 2 (AR-2) 
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Fonte: Claudia Campanhão (1990). 
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Figura 2.15. Tamarutaca: Localização das famílias realocadas na Área de 
Reassentamento 2 (AR-2) 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) com base em documentos cedidos por 

entrevistados. 

Com a conclusão das remoções para a AR-2, tiveram início as intervenções de 

urbanização do Setor 1 (Figuras 2.16). No reparcelamento, foram atendidas, além das 

famílias moradoras das quadras do Setor 1, famílias remanescentes da área dos 

eucaliptos, não contempladas na AR-2, e parte restante das famílias removidas para 

a abertura do viário principal do setor. 
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Figuras 2.16a a 2.16c. Tamarutaca: intervenções no Setor 1 

Fonte: Claudia Campanhão (1990). 

O processo de trabalho era desenvolvido “quadra a quadra”. O depoimento de 

Lima (2018) esclarece o processo:  

Então, nos containers ficava o pessoal da obra, ficávamos nós e ficavam 
também os containers com as famílias. Era um verdadeiro jogo de xadrez. 
Desocupou aí, essa foi a primeira quadra que a gente desenhou, as duas, 
três primeiras quadras [aponta para o mapa]. Não tinha um projeto para o 
restante. Tinha uma noção de que a gente ia manter as ruas principais, que 
determinadas quadras precisavam ser seccionadas porque eram bolsões e 
assim a gente foi montando, quadra a quadra, depois que a comunidade 
assumiu o compromisso de aceitar os padrões que eram possíveis de serem 
implantados. (Lima – entrevista coletiva, 2018)  

Nesse primeiro período de urbanização da Tamarutaca, não foram realizados 

reassentamentos em áreas externas, ou seja, fora da poligonal do assentamento. A 

estratégia adotada para a execução e andamento das obras, no entanto, contou com 

a realocação interna da população. Para tanto, foram instalados containers para as 

famílias permanecerem provisoriamente na área. Na região dos containers, também 

foi construída uma instalação provisória para a equipe técnica realizar atendimentos 

à população (Figura 2.17).  
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Figura 2.17. Layout das instalações provisórias 

 

Fonte: DIAGONAL (1991). 

A estratégia de reparcelamento adotada na Tamarutaca já era aplicada no 

Município de Diadema, mas era desconhecida pela equipe da Diagonal. Lima (2018) 

esclarece:  

O primeiro impacto quando chegamos [Diagonal] aqui, eu já falei, foi essa 
coisa da efervescência, o segundo era uma característica totalmente distinta 
da região que a gente conhecia em Pernambuco, Recife, Olinda, Jaboatão, 
que eram os barracos serem de madeira. Os barracos de madeira eram uma 
deficiência, mas ao mesmo tempo um potencial, porque você podia pegar a 
casa, tirar e colocar em outro lugar. Em Pernambuco não, as casas precárias 
eram de Taipa, então, a taipa você não arranca do chão para botar em outro 
campo. Então a gente não conhecia essa estratégia de reformular todo 
parcelamento, nós aprendemos isso aqui com vocês e vocês já faziam isso 
quando nós chegamos em 91 (...) foi tudo substituição de tecido. Só ficaram 
as casinhas de alvenaria. Quando a gente pegava uma quadra e tirava todos 
os barracos, ficava uma casinha no meio ilhada e muitas vezes ela ficava ali 
até passar a máquina. (Lima – entrevista coletiva, 2018)  

Para definir o parcelamento, eram realizadas vistorias técnicas para avaliar as 

condições das moradias construídas em alvenaria. Caso a situação fosse adequada, 

a unidade habitacional poderia ser mantida, e as áreas livres, como os quintais, por 

exemplo, poderiam sofrer um desmembramento, a depender de seu tamanho, para a 

conformação de novos lotes.  

Além disso, documentos oficiais apontam que havia 16 critérios para o 

reparcelamento, resultantes de discussões e seminários realizados pela PSA, 

Diagonal Consultores Associados e os próprios moradores da Tamarutaca:  

(i) Nenhuma família terá direito a mais de um lote (Lei de AEIS);  
 

(ii)  só será permitido o uso residencial ou misto para os lotes, salvo se 
destinados a entidades sem fins lucrativos de assistência à 
comunidade e se observadas as disposições da Lei de AEIS;  
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(iii) não será permitido o uso exclusivamente comercial dos lotes;  

 
(iv) a solução do reparcelamento será estudada por quadra, para permitir 

que o trabalho seja executado por etapas;  
 

(v) os lotes terão tamanho e forma diferenciados, em função das 
características físicas e da densidade habitacional da quadra;  

 
(vi) os lotes projetados deverão assegurar condições de segurança, 

insolação, ventilação, iluminação e privacidade às moradias;  
 

(vii) todos os lotes definidos terão acesso através de via pública, quer seja 
rua ou viela;  

 
(viii) nenhum lote poderá ter área inferior a 40m² (quarenta metros 

quadrados);  
 

(ix) na operação de reparcelamento a cada família caberá um novo lote, 
que atenda aos requisitos fixados nos itens 6, 7 e 8, visto não ser 
possível garantir a realocação das famílias no mesmo local onde 
estavam anteriormente;  

 
(x) no reparcelamento deverão ser preservadas as casas de alvenaria, 

exceto as que apresentem evidências de falta de segurança ou cuja 
posição na quadra inviabilize a solução do parcelamento;  

 
(xi) todos os lotes definidos terão ligação domiciliar de água e esgoto;  

 
(xii) o traçado e o dimensionamento do sistema viário deverão garantir a 

implantação das redes de infraestrutura de água, esgoto, drenagem 
de águas pluviais e energia elétrica;  

 
(xiii) o traçado e o dimensionamento do sistema secundário deverão 

propiciar melhores condições de acesso e circulação eventual de 
veículos motorizados e não motorizados, e de pedestres;  

 
(xiv) para a execução de reparcelamento poderão ocorrer casos de 

famílias ficarem alojadas em locais provisórios (containers);  
 

(xv) para efeito da destinação dos lotes do parcelamento, as famílias 
pesquisadas em 1991 terão direito a permanecer na área, segundo 
os critérios estabelecidos nestas deliberações;  

 
(xvi) as famílias cadastradas que resolvam transferir seu cadastro até 

dezembro/92, deverão transferi-lo obrigatoriamente para famílias co-
habitantes e mediante a autorização da comissão de moradores e da 
Prefeitura Municipal. (SANTO ANDRÉ, 1992a) 

 

Cabe registrar que a maioria dos barracos não era construída com madeira de 

boa qualidade e, que, após a demolição, parte se tornava inaproveitável. Para 

possibilitar a reconstrução dos barracos no lote definitivo, foi disponibilizado às 

famílias um “kit barraco” (Figuras 2.18). O kit, fornecido pelo SEMASA e distribuído 

pela equipe de assistência social, era composto por folhas de madeirit, caibros, 
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sarrafos e telhas para construção de um embrião de 12 metros quadrados (SANTO 

ANDRE 1992b). 

Figuras 2.18a e 2.18b. Tamarutaca: moradias construídas com o kit-barraco 

 

Fonte: Claudia Campanhão (1990). 

Uma vez realocadas no novo lote, as famílias recebiam apoio da prefeitura para 

construção da moradia em alvenaria (Figura 2.19). Para as famílias com alguma 

capacidade de investimento, e que optassem pela construção em alvenaria, a equipe 

do setor de Moradia Econômica fornecia plantas individuais e assistência técnica para 

construção, no âmbito do Programa de Apoio à Autoconstrução. Os técnicos do setor 

atendiam as famílias no canteiro de obras, em dois dias de plantões semanais, e os 
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projetos eram desenvolvidos a partir do diálogo com as famílias. Estima-se que até 

1992 o setor tenha atendido 364 famílias da Tamarutaca (SANTO ANDRE, 1992b).  

Figura 2.19. Tamarutaca: construção das moradias em alvenaria no lote definitivo 

 

Fonte: Claudia Campanhão (1993) 

Segundo depoimento de Lima (2018): 

Não saíamos de lá [canteiro]. Jaime saía da prancheta e sentava em uma 
mesinha do lado de fora do container para atender cada família 
individualmente, começava perguntando se a senhora era casada (...) então 
dizia você constrói primeiro assim, depois você complementa a casa desse 
jeito (Lima – entrevista coletiva, 2018). 

Entre os anos de 1989 e 1992, houve um aumento do número de famílias 

residentes na Tamarutaca, que passou de cerca 800 para 1.104 famílias (PEGAZ, 

2018), o que implicou em mudanças no padrão de urbanização: o lote mínimo de 70 

metros quadrados, acordado com as famílias no início do processo de urbanização, 

foi inviabilizado. A solução encontrada pela equipe técnica foi a redução do lote 

mínimo para 40 metros quadrados.  

Lima (2018) descreve esse processo:  

Agora, o impasse da comunidade. Como é que a gente justificava que o 
bendito lote de 72 metros já não era mais possível? Porque tinha um acordo 
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com a comunidade, de que ninguém vai para fora [...] Era um impasse porque 
estava todo mundo esperando lotes de 72 metros quadrados.  

Nós montamos um seminário para a comunidade como um todo, com todo o 
raciocínio que tivemos, material técnico, do Semasa. Nós reproduzimos em 
grupo, levamos histograma de frequências em isopor, e finalmente a 
comunidade terminou entendendo que teríamos que fazer uma baita de uma 
mudança (Lima – entrevista coletiva, 2018). 

Para definir o tamanho do lote mínimo e depois também negociar a sua 

redução, foram produzidos histogramas de frequência das áreas dos lotes, conforme 

relatado por Lima (2018). O objetivo era eliminar as duas “pontas” do histograma de 

frequência inicial das áreas dos lotes, isto é, eliminar tanto os lotes muito pequenos 

como os lotes muito grandes (Gráfico 2.1). Desta forma, com o projeto, houve uma 

concentração de lotes entre 40 e 70 metros quadrados, com predominância de 50 a 

60 metros quadrados (Gráfico 2.2). 

Gráfico 2.1. Histogramas de frequência das áreas dos lotes: situação inicial (1992) 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) com base em documentos produzidos pela 

Diagonal Consultores Ltda. 
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Gráfico 2.2. Histogramas de frequência das áreas dos lotes: proposta de 
parcelamento 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) com base em documentos produzidos pela 

Diagonal Consultores Ltda. 

Vale ressaltar que a participação e o apoio da comunidade foram fundamentais 

para possibilitar as intervenções de urbanização na Tamarutaca. Segundo relatório 

municipal, os critérios de urbanização foram aprovados em Assembleia, que contou 

com a participação de cerca de 800 famílias. Para a mobilização da população eram 

desenvolvidas as seguintes atividades: reuniões sistemáticas com o Conselho de 

Moradores, objetivando a participação com decisão conjunta sobre todas as etapas 

do projeto; reuniões com todos os grupos de moradores (por ruas e quadras) nas 

ocasiões em que direta ou indiretamente eram atendidos pelo projeto (obras/educação 

ambiental); realização de seminários, assembleias e outros eventos, quando da 

necessidade de decisões coletivas que se referiam ao conjunto de moradores; 

reuniões com instituições do entorno sobre o projeto e discussão das formas de 

envolvimento e participação no nível do bairro (SANTO ANDRE, 1992b). 

Durante o processo de urbanização de cada favela, a equipe municipal 

realizava reuniões e entrevistas coletivas com os moradores e lideranças das áreas, 

com o objetivo de registrar o histórico de ocupação, organização e intervenção. Esse 
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esforço resultava no “Livro da Comunidade”34 (Figuras 2.20 e 2.21), que era 

apresentado e entregue à comunidade após a finalização das intervenções. No caso 

da Tamarutaca, como as intervenções não haviam sido finalizadas, o livro da 

comunidade foi produzido e entregue para celebrar o que havia sido realizado até 

1992.  

Figura 2.20. Livros da Comunidade dos núcleos Gregório de Matos e Esfinge 

 

Fonte: Acervo da Prefeitura de Santo André (1992) 

  

 
34 Não foi possível obter o Livro da Comunidade da Tamarutaca, porém, no Anexo 4, destaca-se o 
Livro da Comunidade da favela Gamboa. 
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Figura 2.21. Comemoração e entrega do livro da comunidade 

 

Fonte: Acervo da Prefeitura de Santo André (1992). 

No final do primeiro período, em 1992, as obras de urbanização realizadas na 

Tamarutaca tiveram uma grande abrangência, com atendimento de aproximadamente 

65% da área total do assentamento precário, faltando apenas as intervenções no 

Setor 2 e o atendimento de poucas famílias no Setor 1 (SANTO ANDRÉ, 1997). A 

Figura 2.2. registra a espacialização das áreas urbanizadas e não urbanizadas da 

favela Tamarutaca entre os anos de 1989 e 1992. 

Além disso, a Tamarutaca foi demarcada como AEIS do tipo 1. Nos termos do 

artigo 6º da lei municipal nº 6.864/ 1991, serão classificadas em AEIS 1 

“assentamentos habitacionais ocupados sem justo título por população de baixa renda 

[...]” (SANTO ANDRÉ, 1991). Tal demarcação foi instituída para promover a 

urbanização e a regularização fundiária da favela.  
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Figura 2.22. Tamarutaca: áreas urbanizadas e não urbanizadas entre 1989-1992 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

        

2.3. A interrupção do programa de urbanização de favelas entre 1993 

e 1996 

Entre os anos de 1993 e 1996, Newton Brandão, do Partido Brasileiro 

Trabalhista (PTB), reassumiu a Prefeitura de Santo André35, período em que as 

intervenções em favelas foram paralisadas. De acordo com Bagnariolli (2019), sua 

gestão se pautou por uma política dupla em relação a estes territórios: ao mesmo 

tempo em que tinha uma “política policial” e desejava eliminar as favelas, também 

havia a questão político eleitoral, “então, para alguns casos, o prefeito colocava água 

e esgoto... essa era a política”.  

 
35 Newton Brandão foi prefeito de Santo André entre os anos de 1969 e 1973, pela Aliança Renovadora 
Nacional (ARENA) e entre 1983 e 1988, pelo PTB. 
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Dada a não-priorização, os recursos financeiros para as intervenções em 

favelas se tornaram exíguos e os trabalhos de urbanização que haviam sido iniciados 

na gestão anterior foram paralisados (LIMA, 2018). As únicas atividades realizadas 

estavam relacionadas com a eliminação de situações de risco diagnosticadas pela 

Defesa Civil do município (DENALDI, 2003). 

Destaca-se ainda que, os serviços do ‘Moradia Econômica’, estendidos às 

favelas desde 1990, continuaram sendo oferecidos no primeiro semestre de 1993, 

visto que era realizado por funcionários municipais, ou seja, não dependia da liberação 

de recursos tal como as obras. 

As obras de urbanização em Santo André, e na favela Tamarutaca, seriam 

retomadas apenas em 1997, com o retorno do Prefeito Celso Daniel à prefeitura. 
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CAPÍTULO 3 – URBANIZAÇÃO DA TAMARUTACA: 2º PERÍODO 
(1997-2008) 

 

O segundo período de intervenções em favelas em Santo André durou 12 anos 

(1997 a 2008), quando houve três administrações consecutivas do Partido dos 

Trabalhadores (PT), com Celso Daniel e João Avamileno ocupando o cargo de 

prefeito36. Denaldi et al. (2021) lembram que foi um período marcado por importantes 

eventos, como a morte de Celso Daniel, em 2002, e a eleição de Luís Inácio Lula da 

Silva à presidência da República, em 2003.  Esses eventos implicaram em mudanças 

no rumo das políticas locais.  

Esse período longo de 12 anos coincidiu com importantes mudanças no cenário 

nacional e no campo da política habitacional. Em 2001, foi aprovado o Estatuto da 

Cidade, lei federal nº 10.257 10 de julho de 2001, que regulamentou os artigos 182 e 

183 da Constituição Federal de 198837 e instituiu uma nova agenda para a política 

urbana no país. Durante o governo do Presidente Lula (2003-2010), houve vários 

avanços institucionais, sendo os mais importantes (i) criação do Ministério das 

Cidades, em 2003; (ii) aprovação da Política Nacional de Habitação (PNH), em 2004; 

(iii) instituição do Sistema Nacional de Habitação (SNH), em 2005; e, (iv) aprovação 

do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), em 2008. No período, também foi lançado 

pelo governo federal o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007, com 

destaque para a modalidade ‘Urbanização de Assentamentos Precários’ (UAP). O 

PAC-UAP canalizou volumosos recursos para urbanização de favelas no país, que 

alcança escala e importância nacional. 

Na segunda gestão de Celso Daniel (1997-2000), a integração de políticas 

setoriais ganhou ainda maior importância e foram definidas cinco marcas de governo: 

inclusão social; modernização administrativa; participação cidadã; qualidade de vida 

urbana e futuro da cidade (DENALDI, 2003). Para tratar da marca inclusão social, 

 
36 Celso Daniel administrou Santo André entre os anos de 1997 e 2002. Após sua morte, ocorrida em 
janeiro de 2002, João Avamileno, na condição de vice-prefeito, assumiu a prefeitura e, em 2004, se 
reelegeu para o mandato de 2005 a 2008. 

37 Arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 consagraram a competência municipal para a 
implementação da política de planejamento e expansão urbana, e determinaram ser o plano diretor 
municipal seu principal instrumento. 
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várias ações e programas foram propostos e articulados, sendo o Programa Santo 

André Mais Igual (SAMI)38, ao qual o programa de Urbanização Integral foi vinculado, 

o mais importante. 

As intervenções em favela passaram a ser realizadas por meio de dois 

principais programas: a “Urbanização Integral”, que correspondia ao URB, 

desenvolvido no primeiro período, e a “Urbanização Comunitária”, que correspondia 

parcialmente ao Pré-Urb. O programa Urbanização Integral buscava a integração da 

favela à cidade por meio da implantação de infraestrutura, construção de 

equipamentos comunitários, execução de obras de consolidação geotécnica, 

produção de novas moradias e de melhorias habitacionais, além da regularização 

fundiária e trabalho social (DENALDI, 2003).  

Outros programas voltados à população de favelas também foram desenvolvidos: o 

“Programa Favela Limpa”, que tinha como objetivo promover mutirões de limpeza e 

desenvolver ações de cunho socioambiental; o “Programa Melhor Ainda”; o “Programa 

de Regularização Fundiária” e o “Programa de Apoio à Autoconstrução” no setor da 

Moradia Econômica (SANTO ANDRÉ, 1997). 

No período, os espaços institucionais de participação foram ampliados com a 

instituição do Conselho Municipal de Habitação (CMH) em 2000, e do Conselho 

Municipal de Política Urbana (CMPU), em 2005. Contudo, os fóruns do URB e do Pré-

URB não tiveram continuidade e o Orçamento Participativo (OP) passou a ser a 

instância de definição de prioridades de investimentos em urbanização de favelas. 

O segundo período de intervenções em favelas no município foi marcado por 

aprimoramentos na política de urbanização relacionados, principalmente, com 

matricialidade e intersetorialidade das ações, ampliação dos componentes do 

programa de urbanização, iniciativas de avaliação e monitoramento, e utilização do 

método Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP)39 (DENALDI et al., 2021). 

 
38 O programa Santo André Mais Igual (SAMI) foi inicialmente denominado de Programa Integrado de 
Inclusão Social.  

39 O DRUP é um conjunto de técnicas de participação popular que objetiva inverter a lógica da 
participação da comunidade na elaboração de projetos urbanísticos e de desenvolvimento social, 
incorporando, em um curto espaço de tempo, sentimentos e saberes da comunidade de um território, 
através do desencadeamento de um processo de interação e diálogo com técnicos do poder público. 
Trata-se, portanto, de um processo participativo, com vários segmentos da comunidade, lideranças ou 
não, ora em conjunto, ora por temas ou grupos (GESINA, 2019). 
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Outro aspecto importante do período diz respeito à captação de volume 

expressivo de recursos financeiros externos para viabilização das intervenções. Entre 

1997 e 2005, foram aportados cerca de 12 milhões de reais pela Comissão Europeia 

(CE), no âmbito do “Programa de Apoio às Populações Desfavorecidas nas Regiões 

Metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo (APD)”, e aproximadamente 109 

milhões de reais por meio de diversos programas federais40 (SANTO ANDRÉ, 2000).  

Vale destacar que, durante a década de 1990, as favelas passaram por 

constante processo de adensamento populacional e construtivo e isso implicou no 

aumento da necessidade de remoção e reassentamento de famílias, objetivando 

eliminar situações de risco, viabilizar abertura de sistema viário e adequar 

densidade41. Nesse contexto, as urbanizações de favelas ficaram cada vez mais 

dependentes da captação de recursos para produção de novas moradias (DENALDI 

et al., 2021). 

Denaldi et al. (2021) lembram que os financiamentos externos (nacionais e 

internacionais) significaram novas exigências e demandas administrativas, e que a 

ação governamental ficou mais delimitada por normas dos agentes financeiros e pela 

atuação dos órgãos de controle e fiscalização, que, gradativamente, ampliaram sua 

atuação. Para os autores, isso aumentou a dificuldade de gestão administrativa dos 

contratos e “diminuiu a discricionariedade dos profissionais da Prefeitura de Santo 

André na execução da ação pública, assim como, ao longo do tempo, contribuiu para 

afastar os servidores do campo e do cotidiano dos moradores” (DENALDI et al., 2021, 

p. 105).  

 

  

 
40 Foram captados recursos no âmbito dos seguintes programas federais: “Programa Habitar Brasil”, 
“Programa Habitar Brasil - Banco Interamericano de Desenvolvimento” (HBB-BID), “Programa de Ação 
Social e Saneamento” (PASS), “Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público” (Pró-
Moradia), “Programa de Arrendamento Residencial” (PAR), “Programa de Subsídio Habitacional” (PSH) 
e “Programa de Saneamento para Populações em Áreas de Baixa Renda” (PAT-PROSANEAR) 
(SANTO ANDRÉ, 2000). 

41 O adensamento das favelas impôs a necessidade de remoção de maior percentual de famílias para 

viabilizar a urbanização. Por vezes, foi necessário adotar soluções como a diminuição do tamanho do 
lote, chegando ao mínimo de 40 metros quadrados, a verticalização (construção de edifícios de 
apartamentos) de setores da favela e a produção de novas moradias em outras localizações (DENALDI, 
2003). 
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3.1. O Programa Santo André Mais Igual (SAMI) 

Como já mencionado, a Prefeitura de Santo André lançou, em 1998, o 

Programa Santo André Mais Igual (SAMI), inicialmente denominado Programa 

Integrado de Inclusão Social, no âmbito do qual foi inserido o Programa de 

Urbanização Integrada42 de favelas. Denaldi et al. (2021, p. 68) apontam que o 

programa teve como objetivo atender famílias moradoras de núcleos de favela em 

processo de urbanização “com diversos programas setoriais (habitação, educação, 

saúde, garantia de renda, desenvolvimento econômico, entre outros), articulados 

institucionalmente e concentrados espacialmente”.  

No SAMI, adotou-se como princípios a integração e territorialização das ações 

e a participação da comunidade, e buscou-se enfrentar, principalmente, as dimensões 

urbanas, econômicas e sociais da exclusão social (SANTO ANDRÉ, 2001b). 

Para tanto, foram articulados os seguintes programas: Urbanização de Favelas 

e Produção Habitacional; Microcrédito (Banco do Povo); Incubação de Cooperativas; 

Capacitação de Empreendedores Populares (Empreendedor Popular); Formação 

Profissional; MOVA – Alfabetização para Adolescentes e Adultos; Renda Mínima, 

acoplado ao atendimento escolar; Saúde da Família – provisão descentralizada de 

serviços de saúde, empregando agentes de saúde que operam nos bairros; e Criança 

Cidadã – programa destinado ao atendimento de crianças (SANTO ANDRÉ, 2002). 

O governo municipal estabeleceu parcerias com 19 instituições para 

implementação do SAMI, dentre as quais destacam-se: a Comissão Europeia, com o 

Programa de Apoio às Populações Desfavorecidas (APD); o Programa de Gestão 

Urbana da Organização das Nações Unidas (ONU); o Instituto de Governo e 

Cidadania do ABC; o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM); a 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); o Instituto de Ensino 

Superior de São Caetano do Sul (IMES); o Movimento de Defesa dos Direitos dos 

Favelados (MDDF); e o Governo Federal/Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) (SANTO ANDRÉ, 2002). Essas parcerias contribuíram para elevar a qualidade 

 
42 Trata-se de um Programa de Urbanização, específico do SAMI, que levou em consideração os 
elementos da urbanização integral, a partir de uma lógica integrada entre secretarias e diferentes 
setores. 
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de atendimento e para que o programa ganhasse visibilidade nacional e 

internacional43.  

Para viabilizar a implementação do programa, foi necessária a realização de 

uma reorganização administrativa, e foram criadas três instâncias de gerenciamento 

que correspondiam a três equipes: Coordenação Geral; Coordenação Executiva e 

Coordenação Técnica. A Coordenação Geral, formada pelos secretários municipais 

envolvidos no SAMI, era responsável pela definição das diretrizes gerais e de 

avaliação do programa. A Coordenação Executiva, a cargo da Secretaria de Inclusão 

Social e Habitação (SISH), tinha como atribuição garantir a articulação da gestão 

matricial. A Coordenação Técnica era formada pelos diretores dos departamentos e 

coordenadores envolvidos e diretamente responsáveis pela execução dos diferentes 

programas, incluindo os representantes das instituições parceiras (DENALDI, 2004).  

Denaldi (2004) lembra que além dessas instâncias de coordenação do SAMI, 

existia uma equipe local para cada favela composta por técnicos municipais e de 

instituições parceiras vinculados a diversos programas, além de agentes comunitários 

como agentes de saúde, limpeza urbana e alfabetização.   

Além dessas três instâncias de gestão, há uma equipe local para cada favela, 

formada pelos técnicos de área e agentes locais de saúde, educação, 

habitação, renda mínima, banco do povo, incubadora. Além disso, fazem 

parte das equipes cerca de 14 organizações (não-governamentais), parceiras 

na implantação do programa, que atuam diretamente nos núcleos, como, por 

exemplo, a Passo, que presta assessoria técnica à autoconstrução, e o 

MDDF, responsável pelo desenvolvimento do Programa Criança Cidadã. 

(DENALDI, 2004) 

As ações foram desenvolvidas tanto diretamente pela administração municipal 

quanto por meio da atuação das diversas instituições parceiras. Para articular as 

ações, eram realizadas no âmbito da Coordenação Técnica reuniões periódicas, 

levando cada órgão, equipe ou organização não-governamental a planejar, intervir e 

avaliar coletivamente sobre a mesma realidade, propiciando a busca coletiva de 

soluções para as dificuldades encontradas (DENALDI, 2012). 

 
43 Em 2000, o SAMI ganhou o prêmio “Gestão Pública e Cidadania”, concedido pelas Fundações 
Getúlio Vargas e Ford. Em 2001, foi eleito uma das 16 melhores práticas do mundo, escolhidas para 
serem relatadas na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Istambul + 5, e 
recebeu o prêmio ‘Caixa Econômica Federal de Melhores Práticas’. Em 2002, o SAMI recebeu o Prêmio 
Internacional de Dubai de Melhores Práticas, do Centro das Nações Unidas para Assentamentos 
Humanos, o Habitat (DENALDI, 2012). 
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No âmbito do Programa Santo André Mais Igual, foram implementados diversos 

mecanismos de participação social: (i) reuniões periódicas com a comunidade, com o 

objetivo de fortalecer as organizações comunitárias; (ii) plenárias semestrais com toda 

a comunidade, para apresentação e discussão das propostas a serem 

implementadas; além de (iii) subdivisão ou setorização das favelas, visando à 

discussão de questões específicas de cada porção dos assentamentos 

(LARANGEIRA, 2003). 

Para a viabilização do SAMI, conforme já registrado, foram mobilizados 

recursos municipais, federais e internacionais: o município financiou pouco mais de 

50% do investimento total, a Comissão Europeia e o governo federal, 24% e 23%, 

respectivamente, e os demais parceiros arcaram com os 2% restantes (SANTO 

ANDRÉ, 2004). O Programa SAMI foi implementado em duas etapas. Na primeira, foi 

levado a quatro núcleos de favelas – Tamarutaca, Capuava, Quilombo II e Sacadura 

Cabral –, atendendo 3.540 famílias ou 15.840 pessoas, o que correspondia a 12,6% 

da população moradora de favela no município. A segunda etapa teve início em 2001, 

e foram incluídos os núcleos Espírito Santo, Gonçalo Zarco e Maurício de Medeiros 

(SANTO ANDRÉ, 2004). 

Para acompanhar e avaliar o programa, foram criados o Observatório de 

Inclusão Social e o Banco de Dados do Cidadão (BDC). O BDC foi idealizado como 

um instrumento de planejamento a ser progressivamente utilizado por vários órgãos 

municipais e que  

permitiria a identificação de todos os cidadãos atendidos pelos diversos 

programas municipais, concentrando e articulando as diversas informações 

necessárias à consolidação da gestão integrada a partir do conhecimento de 

quais são os benefícios e serviços aos quais os munícipes vêm tendo acesso. 

(DENALDI, 2012, p. 237) 

A primeira etapa do programa foi avaliada por várias organizações. Destacam-

se o Diagnóstico participativo, produzido pelo Instituto de Estudos Especiais da PUC-

SP, e a Pesquisa acumulativa, realizada no âmbito do “Programa de Apoio às 

populações desfavorecidas” (APD), contratada pela União Europeia, assim como o 

trabalho realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)44. A 

avaliação realizada pela União Europeia apontou que o programa alcançou resultado 

 
44 Ver Larangeira (2003) e Cerritelli (2008). 
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muito satisfatório em termos de melhoria das condições de vida e que esse resultado 

pode ser atribuído, principalmente, aos seguintes fatores: prioridade de governo; 

atuação coordenada de diversas secretarias municipais; experiência e capacidade de 

estabelecer processos participativos e aprimoramentos dos programas (CERRITELLI, 

2008). 

Durante o segundo período, houve mudanças na organização institucional da 

Prefeitura de Santo André. Entre 2001 e 2004, a Secretaria de Habitação se uniu à 

Secretária de Inclusão Social e, neste período, o Departamento de Habitação 

(DEHAB) foi estruturado por meio da criação das Gerências de Urbanização, 

Desenvolvimento Comunitário, Operacional, de Planejamento Habitacional e de 

Regularização Fundiária. Entre 2005 e 2008, houve a fusão da pasta de Habitação ao 

Desenvolvimento Urbano, com a formação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação (SDUH). No período, o DEHAB esteve vinculado à SDHU, com a 

permanência de todas as suas cinco gerências.  

3.2. Tamarutaca: retomada da urbanização e ampliação do escopo 

no âmbito do SAMI 

Em 1997, quando teve início a segunda gestão do Prefeito Celso Daniel e as 

intervenções em favelas foram retomadas, a Tamarutaca abrigava cerca de 1.400 

famílias. Segundo informações coletadas em entrevistas (AFFONSO et al., 2018), 

esse aumento foi resultado principalmente da ocupação de áreas que ainda não 

haviam sido urbanizadas, das áreas verdes e de alta declividade, além da área 

destinada à caixa da Rua Teresina. 

Nesse mesmo período, a Tamarutaca foi inserida no programa SAMI. A nova 

condição possibilitou que a Prefeitura levasse para a favela diversos programas de 

ordem social e econômica, além de ampliar a equipe técnica envolvida nas diversas 

ações desenvolvidas no assentamento precário.  

De forma geral, foram implementados na Tamarutaca os programas sociais 

Saúde da Família, Alfabetização de Jovens e Adultos – MOVA/SEJA, Criança Cidadã 

(que atendia a crianças de sete a 17 anos), Sementinha (que atendia crianças de três 

aos seis anos), Gênero e Cidadania (atividades relativas às relações de gênero), e 

Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC), voltado à inclusão de pessoas com 
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deficiências. No campo do desenvolvimento econômico, podem ser destacados, entre 

outros, o Programa Renda Mínima, Banco do Povo e Microcrédito (LARANGEIRA, 

2003). 

Além dos referidos programas, foram canalizados recursos da União Europeia, 

alocados no Programa de Apoio às Populações Desfavorecidas (APD), para a 

construção de Unidades de Negócio, equipamento urbano que visava à integração da 

favela com o bairro ao seu redor.  

A importância do SAMI para a Tamarutaca fica expressa na fala de uma das 

lideranças da época:  

O Programa Santo André Mais Igual foi muito importante. Estávamos 
precisando ter a confiança em alguma coisa... mesmo quando estava 
urbanizando, o povo falava “a gente não vai poder ficar aqui, o prefeito vai 
tirar” e por isso não construía a casa direito, sempre achando que ia sair. Aí 
com o Santo André Mais Igual, o povo ficou muito mais confiante porque 
tiveram vários programas para o povo daqui... eu não lembro direito como 
era, mas teve muita coisa boa aqui. Se não tivesse, não estava do jeito que 
está hoje. (LIDERANÇA 1, 2021) 

Com o adensamento da favela, as intervenções voltadas à urbanização 

demandaram um número maior de remoções e a equipe municipal, dessa forma, 

passou a lidar com o desafio de captar recursos externos para viabilizar a produção 

de novas moradias: diante do esgotamento das possibilidades de realização de 

remanejamentos internos, utilizando-se áreas vazias existentes na poligonal do 

assentamento, tornou-se necessário promover reassentamentos em áreas externas.  

O modo de urbanizar assemelhou-se com o praticado no primeiro período, à 

exceção da remoção e reassentamento de famílias em outros conjuntos habitacionais 

construídos pela PSA. Promoveu-se o reparcelamento do solo no Setor 2, com adoção 

do lote mínimo de 40 metros quadrados (Figura 3.1), e com fornecimento, para os 

casos necessários, do “kit-barraco”, que nesse período foi financiado com recursos da 

União Europeia, e não mais pelo SEMASA.  

Walkiria Gois (2018), em seu depoimento, também reforçou que a lógica da 

intervenção do tipo “quadra por quadra” se manteve no segundo período. Um dos 

fatores de grande importância para viabilizar a urbanização dentro dessa lógica foi a 

confiança que a população depositava na equipe municipal. A história descrita por 

Walkiria Gois ilustra essa relação de confiança:  
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Na área do triângulo dos paraíbas [localizado na Rua Teresina], nós 
dissemos: “Olha, aqui não precisa de remoção de famílias, a gente faz a obra 
assim que tiver um lugar para mudar vocês”. Aí os moradores chegaram e 
falaram: “A gente quer fazer uma reunião”. Aí eles disseram: "Em quanto 
tempo vocês marcam os lotes?" Eu respondi que depois que arrumássemos 
um lugar para eles irem, marcar o lote seria rápido. Estava mais ou menos na 
cota, a retirada do barraco era rápida... então disseram: “Nós vamos nos 
organizar e vocês têm três dias para fazer a marcação”. Aí eu falei, “quando 
retirar os barracos, tem que limpar a área para poder marcar”. Ele disse: “Não 
se preocupe”. O que eles fizeram? No final de semana, foram todos para as 
garagens de outras casas, tiraram todas as coisas e botaram fogo. Aí quando 
chegamos lá, recebi uma ligação dizendo: Walkíria, pode vir marcar o 
triângulo. (Góis – entrevista coletiva, 2018) 

Figura 3.1. Tamarutaca: área urbanizada no segundo período 

 

Fonte: Pulhez (2007) 

A execução das intervenções ficou a cargo da Emparsanco, empresa 

contratada pelo SEMASA, na modalidade contrato “guarda-chuva”. Segundo relato 

dos técnicos municipais, não havia grande dificuldade para gerenciar as obras, ou 

seja, era possível controlar o que deveria ser executado, mesmo sem a existência de 

projeto executivo. Em entrevista, Walkiria Gois afirma que esse controle era feito 

principalmente porque a presença da equipe era cotidiana, e também eram realizadas 

reuniões semanais entre a equipe da empresa, do SEMASA e da prefeitura 

(AFFONSO et al., 2018). 
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As obras de urbanização foram realizadas a partir de estudos preliminares ou 

projetos básicos de drenagem e sistema viário, e muitas definições de parcelamento 

foram realizadas em campo. De acordo com Walkíria Góis (2018): 

Tinha um projeto que era só de vias, de saneamento. Eu acho que não era o 
mesmo de antes. Era de saneamento, só que não tinha mais aquelas redes 
menores, eram só grandes quadras, só o contorno. Era um pouco melhorado 
e traçou quadras (…). Eu sei que tinha quantitativo de redes... era esse 
melhorado, mas também era básico (Góis – entrevista coletiva, 2018). 

 

As Figuras 3.2 e 3.3 ilustram o resultado das intervenções na Tamarutaca no 

segundo período da urbanização de favelas. 

Figuras 3.2a e 3.2b. Tamarutaca: antes e depois das obras de urbanização no 
segundo período de intervenções 

 

Fonte: Larangeira (2003) 
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Figuras 3.3a. e 3.3b. Tamarutaca: antes e depois das obras de urbanização no 
segundo período de intervenções 

Fonte: Graciosi Pinto (2018) 

Para liberar as frentes de obra, a equipe municipal optou por construir 

alojamentos provisórios. O alojamento D’Jorge (Figura 3.4), localizado na Avenida 

Prestes Maia, em frente à Tamarutaca, recebeu famílias tanto da favela Tamarutaca, 

quanto da favela Sacadura Cabral, que também encontrava-se em urbanização. De 

maneira geral, a experiência de utilização de alojamentos provisórios para a abertura 

de frentes de obra foi avaliada de forma muito negativa45. 

  

 
45 Em Diagnóstico de Visita, realizado no dia 15 de agosto de 2000, Cristina Lima, socióloga da Peabiru, 
registrou algumas preocupações em relação à moradia provisória (alojamento) D’Jorge: Foi detectado 
que algumas famílias que foram removidas, para abertura de via de acesso, estão vivenciando 
condições lastimáveis, algumas não possuem banheiro (...) houve grande preocupação com as 
condições de abandono em que vivem estas famílias, a mesma é um lugar insalubre, sem saneamento 
básico comum, com banheiros coletivos que atualmente estão completamente destruídos, trazendo 
ratos que causam doenças à população, principalmente às crianças que representam um número 
grande. (PEABIRU, 2000) 
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Figura 3.4. Alojamento provisório D’Jorge 

 

Fonte: Documentos cedidos pela Prefeitura de Santo André 

A utilização de alojamentos provisórios foi substituída posteriormente, no início 

da década de 2000, pelo “Programa de Benefício Financeiro”, também conhecido 

como “Aluguel Social”, um tipo de apoio financeiro concedido às famílias removidas 

para pagamento temporário de aluguel, enquanto não eram atendidas definitivamente, 

na própria área ou em novos assentamentos.  

O adensamento da Tamarutaca e a manutenção do lote mínimo de 40 metros 

quadros impôs a necessidade de reassentamento de famílias em áreas localizadas 

fora da poligonal da favela. A dificuldade de disponibilização de terra para produção 

de novas moradias, seja por meio de compra ou por desapropriação, levou a prefeitura 

a reassentar as famílias removidas da Tamarutaca em quatro diferentes localidades 

(Figura 3.5): Conjunto Habitacional Prestes Maia (IV, V e VI), Conjunto Habitacional 

Apucarana, Conjunto Avenida Áurea e Conjunto Habitacional Cata Preta (SANTO 

ANDRÉ, 2004).  

Observa-se, partir da Figura 3.5, que as famílias removidas foram reassentadas 

tanto em localidades próximas à Tamarutaca, como no caso do Conjunto Prestes 

Maia, situado a 100 metros de distância da favela, assim como em áreas distantes e 
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periféricas, como no caso do conjunto Cata Preta, próximo à divisa da área urbana 

com a área de proteção de mananciais do município. 

Figura 3.5. Tamarutaca: localização das áreas de reassentamento 

 

Fonte: Elaboração própria com base em CIGABC (2016) 
    

Segundo lideranças entrevistadas, a população podia escolher se desejava 

permanecer na área ou ser transferida para uma das áreas de reassentamento das famílias:  

Dependia das pessoas. Tinha gente que não queria sair, seja por causa de 
trabalho, de escola, de parentes... aí trocava com outras famílias. Se uma 
família não queria sair, ela tinha de combinar direitinho com outra família e 
depois combinava com a prefeitura. Foi bom porque não era igual aqueles 
casos violentos. (LIDERANÇA 1, 2021) 

De acordo com dados municipais, há registros de remoção de 46 famílias para 

o Conjunto Habitacional Prestes Maia, 11 famílias para o Núcleo Habitacional 

Apucarana, 44 famílias para o Conjunto habitacional Avenida Áurea (Figura 3.6) e 

quatro famílias para o Conjunto Habitacional Cata Preta. 
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Figura 3.6. Tamarutaca: famílias removidas para o Conjunto Habitacional Avenida 
Áurea 

 

Fonte: Prefeitura de Santo André (2000). 

No Conjunto Avenida Áurea (Figuras 3.7 e 3.8), empreendimento do tipo vila, 

localizado em um bairro distante da Tamarutaca, foram implantados 44 lotes 

unifamiliares de 44 metros quadrados, e unidades embrionárias evolutivas, com 

apenas um pavimento) e 24 metros quadrados de área construída (DENALDI, 2003). 

Cabe registrar que o bairro possuía boa localização, abrigava residências de bom 

padrão construtivo e que para implantar o conjunto habitacional o governo municipal 

enfrentou grande resistência e oposição dos moradores do bairro (Santo Amore – 

entrevista coletiva, 2018). A Figura 3.7 traz o registro das unidades no momento da 

entrega às famílias, ainda sem alterações, e a Figura 3.8 ilustra as ampliações 

realizadas pelos próprios moradores. 
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Figuras 3.7 e 3.8. Conjunto Habitacional Avenida Áurea 

 

 

Fonte: Denaldi (2003). 
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Entre os anos de 1997 e 2000, a assessoria técnica à autoconstrução continuou 

sendo realizada por técnicos municipais, principalmente por meio do fornecimento de 

projetos individuais e acompanhamento de obras. 

A partir de 2000, os serviços de assessoria técnica passaram a ser 

desenvolvidos pela Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais (Peabiru TCA), 

Organização não governamental (ONG) de prestação de assistência técnica, 

contratada pela prefeitura com recursos da Comunidade Europeia, no âmbito do 

Programa APD. Até 2003, a Peabiru foi responsável pela execução dos seguintes 

serviços na Tamarutaca: apoio à demarcação de lotes, acompanhamento das famílias 

removidas e prestação de assistência técnica à autoconstrução das novas moradias. 

Segundo depoimento de Caio Santo Amore: 

[...] Então a gente [Peabiru] abria as frentes de obra de infraestrutura, para 
fazer essas remoções e era remoção na rua. Depois, quando vinha a rua, a 
gente fazia a marcação dos lotes e então, às vezes, tinham outras remoções 
que era dentro das quadras, fazia os projetos e fazia assessoria na 
construção das casas, tinha também um plantão toda sexta-feira na frente da 
Igreja (Santo Amore – entrevista coletiva, 2018).  

Como revelou um morador da Tamarutaca entrevistado por Pulhez (2007), 

existia a possibilidade de discutir adequações nos projetos, conforme as expectativas 

dos moradores: 

Fui insistindo até ficar do jeito que eu queria. Eu queria uma garagem maior. 
Aí pra isso tinha que mudar o lugar da escada. A gente foi conversando até 
que deram um jeito da escada ficar onde estava mesmo. E a minha garagem 
ficou boa. Hoje eu uso para um comerciozinho que eu tenho lá. Isso aí foi 
legal. Ninguém veio obrigando a gente a fazer desse ou daquele jeito. A gente 
foi conversando. (Morador da Tamarutaca, 2006 apud PULHEZ, 2007) 

Caio Santo Amore também relatou que a Peabiru desenvolvia tanto assistência 

técnica às construções, que envolvia a elaboração de projetos (Figura 3.9) e o 

acompanhamento das obras, como também prestava assistência às famílias que 

necessitavam de alternativa provisória de moradia, ou seja, a Peabiru também era 

responsável pelo acompanhamento social dos moradores.  

No caso das remoções para abertura de viário, era comum as famílias 

demolirem seus barracos e precisarem aguardar um determinado prazo de tempo 

para retornarem para o lote definitivo. Cabia à assessoria técnica verificar a 

preferência da família: mudança para casa de parentes ou para uma moradia 

provisória no alojamento, ou verificar se a família tinha condições de pagar o 
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financiamento de uma unidade habitacional nova nos conjuntos habitacionais Prestes 

Maia ou Avenida Áurea (SANTO AMORE, 2006 apud PULHEZ, 2007).  

Figura 3.9. Tamarutaca: projeto padrão para lote de 40 metros quadrados, 
elaborado pela Peabiru TCA 

 

Fonte: PULHEZ (2007) 

O Programa Melhor Ainda46 também foi levado para a Tamarutaca. Até 2004, 

o programa destinou recursos para 67 famílias (SANTO ANDRÉ, 2004), sendo que no 

núcleo Tamarutaca o custo médio com serviços de assessoria técnica foi de R$ 

 
46 O Programa Melhor Ainda foi um programa de requalificação habitacional. O objetivo do programa 
era melhorar as condições de moradia nas favelas urbanizadas por meio da concessão de crédito para 
aquisição de material de construção e a contratação de mão de obra para construção, reforma, 
ampliação e acabamento de unidades habitacionais; bem como contratação de assessoria técnica com 
vistas a elevar os padrões construtivos. (SANTO ANDRÉ, 2000). 



A TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANDRÉ E AS INTERVENÇÕES NA FAVELA TAMARUTACA 

 

102 
 

1.342,00 por família (DENALDI, 2003). O atendimento se pretendia universal, porém 

havia um limite de financiamento que exigiu priorização. Um dos critérios adotados foi 

a visibilidade das obras e, nesse contexto, priorizou-se o atendimento de (i) famílias 

que possuíam lotes voltados ou com acesso para a Avenida Prestes Maia, e (ii) 

famílias com menor renda familiar.  

Os moradores que aderiam ao Programa Melhor Ainda deveriam realizar 

reformas para tornar as moradias mais salubres, como por exemplo, executar a 

abertura de janelas para garantir ventilação e iluminação naturais. Góis (2018), em 

entrevista coletiva, lembrou que se o morador executasse o revestimento da casa, 

‘ganhava’ a pintura. Além disso, a articulação do Programa Melhor Ainda com o 

Programa Renda Mínima, em alguns casos, foi bastante importante, uma vez que o 

recurso do Reanda Mínima, muitas vezes, foi direcionado também para construção, 

reforma ou ampliação das moradias dos beneficiários do programa.  

No âmbito do programa SAMI, além das obras de urbanização, foi construído 

um novo centro comunitário (Figura 3.10), no mesmo espaço do antigo Centro, que 

havia sido executado em regime de mutirão, organizado pela Igreja de Santo Antônio, 

localizada na Vila Guiomar, nas proximidades da Tamarutaca (GESINA, 2020). A 

construção do equipamento atendeu a uma reivindicação da comunidade que 

necessitava de espaço para abrigar atividades socioeducativas e realizar reuniões e 

outros eventos.  

Figura 3.10. Tamarutaca: novo Centro Comunitário 

 

Fonte: Denaldi (2003) 
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Em 2002, ocorreu a formação do Conselho Gestor do Centro Comunitário da 

Tamarutaca, cuja responsabilidade era gerenciar a utilização e manutenção do 

espaço. MDDF-Rezende (2019) destaca que a gestão pela associação dos moradores 

não teve continuidade, devido às alternâncias da gestão pública do município. 

Entrevistados relataram que, com o passar do tempo, o Centro Comunitário passou a 

ser pouco utilizado, caracterizando situação de abandono (SIMÕES, 2019; 

LIDERANÇA 1, 2021). 

Em 2004, cessaram os aportes de recursos da União Europeia por meio do 

Programa APD, porém, os programas que compunham o SAMI continuaram a ser 

implementados47. Durante o período em que a Tamarutaca integrou o SAMI (1998 a 

2004), a comunidade pode ser atendida por diversos programas sociais e econômicos. 

Registra-se que, na Tamarutaca, 104 famílias participaram de algum dos programas 

de geração de trabalho e renda48, 174 famílias participaram de cursos 

profissionalizantes, 53 famílias fizeram parte do programa Gênero e Cidadania, 276 

famílias participaram do programa Renda Mínima e 120 famílias foram atendidas pelo 

programa MOVA/SEJA (Figuras 3.11 e 3.12) (MAZZEO; RANGEL, 2005). 

Figuras 3.11a e 3.11b. Tamarutaca: Salas de aula do programa MOVA/SEJA 

 

Fonte: Santo André (2006) 

 

 
47 A parceria com a União Europeia se encerrou em 2004, de modo que os recursos disponíveis para 
urbanização de favelas diminuem. Mesmo sem recursos externos, o Programa Santo André Mais Igual 
continua existindo, sob a supervisão da Secretaria de Inclusão Social, e os 18 programas sociais que 
compunham o programa, em parceria com 12 áreas de governo (secretarias), continuaram sendo 
executados, sendo que a responsabilidade financeira ficou a cargo de cada uma das pastas (educação, 
saúde etc.). 

48 Programa Empreendedor Popular, Banco do Povo e Incubadora de Cooperativas. 
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Figura 3.12. Tamarutaca: atividade do programa de reabilitação baseada na 
comunidade 

 

Fonte: Santo André (2006) 

Nas favelas urbanizadas no âmbito do Programa SAMI, foi implementado o 

Observatório de Qualidade dos Serviços, que promovia uma avaliação contínua da 

qualidade da prestação dos serviços públicos por parte dos moradores (DENALDI, 

2004). Esse processo foi implementado primeiramente nos núcleos Sacadura Cabral 

e Tamarutaca. O Observatório estruturou-se em 2001 e foi aplicado nas quadras cuja 

urbanização estava concluída, objetivando avaliar a qualidade dos serviços de 

abastecimento de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e coleta de lixo. Os 

moradores das quadras a serem avaliadas receberam capacitação para atuar como 

avaliadores. Os resultados apurados pelo Observatório foram encaminhados às 

concessionárias responsáveis pelos serviços avaliados (Figura 3.13). 
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Figura 3.13. Tamarutaca: Avaliação do Programa APD/SAMI 

 

Fonte: Santo André (2006) 

No período de 2005 a 2008, foram realizadas obras de reparcelamento e 

execução de infraestrutura em áreas específicas do Setor 1, mas a falta de recursos 

para produção de novas moradias inviabilizou a execução das remoções e 

reassentamentos necessários para conclusão das intervenções na Tamarutaca. No 

caso do Setor 2, a urbanização foi quase integralmente concluída, faltando o 

atendimento de poucas quadras (Figura 3.14). 

Figura 3.14. Tamarutaca: área não urbanizada em primeiro plano e áreas 
urbanizadas ao fundo 

 

Fonte: Blanco Jr. (2006) 
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Entre os anos de 2007 e 2008, 96 famílias foram removidas da Tamarutaca e 

inseridas no programa de Benefício Financeiro, enquanto aguardavam a conclusão 

das obras para liberação dos lotes urbanizados. Até o final da gestão do Prefeito João 

Avamileno, em 2008, as 96 famílias retornaram à Tamarutaca e receberam seus lotes 

definitivos (GESINA, 2021). Dessa forma, no final de 2008, 92% da urbanização da 

Tamarutaca estava concluída (Figura 3.15). 

Figura 3.15. Tamarutaca: parcelamento da área após 2008 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Contudo, no final do segundo período, ainda existiam pendências de remoção 

e urbanização, que dependiam da disponibilização de recursos para aquisição de terra 

e construção de novas moradias. Nas áreas não atendidas, as intervenções eram 

mais complexas e demandavam maior quantidade de recursos, principalmente em 

decorrência das características geomorfológicas dos terrenos, que apresentavam 
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declividades mais acentuadas, impróprias à ocupação. Ainda, havia também 

impedimentos de outras ordens, como questões de violência e tráfico de drogas: 

Aqui tem um espaço, do morro, que foi batizado de Cidade de Deus, porque 
tem muita droga. O povo invadiu várias vezes... cada vez que o povo invade, 
a prefeitura tira. Tira, leva para o Curuçá, vários lugares e bairros. Naquela 
época teve muita gente retirada de lá. (LIDERANÇA 1, 2021) 

Como destacado anteriormente, no primeiro período, a Tamarutaca foi 

demarcada como AEIS 1. Em 2004, com a aprovação do novo Plano Diretor do 

município, a Tamarutaca foi transformada em Zona Especial de Interesse Social do 

tipo A (ZEIS A)49, porém pouco havia sido feito pelo poder público, até o final de 2008, 

em relação ao processo de regularização fundiária e à titulação dos moradores da 

área.    

 

  

 
49 O Plano Diretor de 2004 instituiu as seguintes Zonas Especiais de Interesse Social do tipo A, as ZEIS 
A. Segundo o plano, as ZEIS A correspondiam a “áreas públicas ou particulares ocupadas por 
assentamentos de população de baixa renda, localizada na Macrozona Urbana [...]” (SANTO ANDRÉ, 
2004). 
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CAPÍTULO 4 – URBANIZAÇÃO DA TAMARUTACA: 3º PERÍODO 

(2009-2020) 

 

4.1. Política de Urbanização de Favelas e o PAC-UAP 

O terceiro período, entre os anos de 2009 e 2020, corresponde a três gestões 

municipais: (i) Prefeito Aidan Ravin (2009-2012), do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB); (ii) Prefeito Carlos Grana (2013-2016), do Partido dos Trabalhadores; e (iii) 

Prefeito Paulo Serra (2017-2020), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).  

Trata-se de um período que coincidiu com a disponibilização de recursos 

federais para a urbanização de favelas, por meio do Programa de Aceleração do 

Crescimento, na modalidade Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP), 

e com o lançamento pelo governo federal do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV). Em nível nacional, a partir de 2015, teve início uma crise econômica e 

política que resultou no impeachment da presidenta Dilma Roussef, em 2016, e que 

foi seguido por reformas estruturais de cunho neoliberal (DENALDI et al., 2021). 

No nível local, a estrutura administrativa do Departamento de Habitação 

(DEHAB), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDHU) 

desde 2005, foi mantida e o departamento continuou sendo o órgão responsável pelo 

panejamento e gestão da política habitacional. Contudo, o terceiro período foi 

marcado pela mudança no perfil dos dirigentes e pela redução do número de 

servidores alocados no DEHAB. 

Denaldi et al. (2021) observam que a alternância política e a oscilação da 

prioridade do tema da urbanização de favelas na agenda governamental local 

“engendrou a gradual perda de quadro técnico derivada de conflitos políticos e/ou 

migração para outros governos municipais ou federal”. Para Lima-Silva (2019), a 

mudança de perfil dos dirigentes locais, especialmente a cada troca de mandatário, 

impactou de forma negativa na condução da política habitacional, uma vez que os 

dirigentes nomeados para os cargos mais altos (secretário e diretores) eram 

profissionais com pouco know-how em urbanização de favelas.  
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Os prefeitos que administraram Santo André entre os anos 2009 e 2020 deram 

continuidade às ações de urbanização integral, em grande medida, pelo aporte de 

vultosos recursos federais oriundos do PAC-UAP, o que contribuiu para a manutenção 

da política de urbanização de favelas na agenda municipal. Entretanto, os 

mecanismos de articulação intragovernamental foram desmobilizados e os espaços 

institucionais e informais de participação social se enfraqueceram (DENALDI et al., 

2021). 

Em 2009, o Programa Santo André Mais Igual foi interrompido e não voltou a 

ser implementado. Também foram paralisadas várias iniciativas, tais como o programa 

voltado à melhoria habitacional “Melhor Ainda” e as ações do Favela Limpa, 

Contenção de ocupações em áreas públicas, Apoio às associações comunitárias, 

Observatório de Inclusão Social e Observatório de Qualidade dos Serviços, entre 

outras.  

Durante o terceiro período, manteve-se a execução de obras pontuais nas 

favelas, com a construção de escadarias e melhorias no sistema viário, por meio do 

aporte de recursos municipais. No período, as ações pontuais passaram a ser 

chamadas de “Urbanização Comunitária”. 

De forma geral, as ações municipais relacionadas com as intervenções em 

favelas no terceiro período podem ser resumidas da seguinte forma: o governo de 

Aidan Ravin (PTB), entre 2009 a 2012, manteve a urbanização de favelas na agenda, 

porém priorizou a produção habitacional visando ao atendimento das famílias 

removidas; por sua vez, o governo de Carlos Grana (PT), entre 2013 e 2016, priorizou 

dar continuidade às urbanizações já contratadas no âmbito do PAC-UAP e buscou 

novos recursos para a produção habitacional e para finalização dessas intervenções 

(ZIRONDI, 2019); já o governo de Paulo Serra (PSDB), entre anos de 2017 e 2020, 

deu maior atenção aos processos de regularização fundiária de favelas que já haviam 

sido urbanizadas, ainda que que não integralmente, isto é, em sua totalidade. 

O município de Santo André conseguiu captar recursos expressivos no âmbito 

do PAC-UAP. O investimento total do governo federal na Região do Grande ABC para 

urbanização de favelas somou R$ 1,67 bilhão, sendo que Santo André recebeu, 

aproximadamente, R$ 382 milhões, ou seja, quase 23% do valor total (CIGABC, 

2016). 
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O Município de Santo André direcionou os investimentos do PAC para 18 

assentamentos precários, de um total de 161, ou seja, pouco mais de 11%; em relação 

ao número de domicílios, o valor é mais expressivo, sendo 17.440 de um total de 

41.105 (pouco mais de 40% domicílios em assentamentos precários no Município de 

Santo André) (CIGABC, 2016). A maioria das favelas que receberam intervenções 

com recursos do PAC durante os anos de vigência do programa já contavam com 

planejamento e projeto iniciados ou realizados em períodos anteriores.  

Segundo Denaldi et al. (2018), os recursos do PAC foram destinados, 

majoritariamente, para o componente da habitação50 e infraestrutura. A estratégia 

utilizada pelo município foi de priorização da realização de intervenções complexas e 

o tratamento de situações críticas de assentamentos não consolidáveis. 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi lançado em 2009 e o volume 

de recursos e subsídios alocados nas duas fases de implantação e três faixas de 

atendimento (Faixas 1, 2 e 3) foi bastante expressivo. Até o final de 2016, balanço do 

governo federal apontou que foram investidos cerca de R$ 331,9 bilhões e contratadas 

4.542.599 unidades habitacionais, sendo que, desse montante, 82,8 bilhões foram 

direcionados para a Faixa 1 do programa, voltada às famílias de baixa renda e com 

alto subsídio, e viabilizaram a contratação de 1.758.956 unidades habitacionais51. 

Tratou-se do primeiro grande programa de provisão habitacional em nível federal, 

desde a extinção do Banco Nacional de Habitação (DENALDI; CARDOSO, 2018). 

No Município de Santo André, considerando-se todas as faixas atendidas pelo 

MCMV, registra-se o seguinte panorama até 2016: 4.998 unidades habitacionais 

contratadas e 3.890 concluídas (77,8% do total), 198 unidades habitacionais em obras 

e 910 em contratação. Do total de cinco mil unidades viabilizadas pelo PMCMV em 

Santo André, cerca da metade corresponde a unidades da Faixa 1 (CIGABC, 2016) e 

foram destinadas ao atendimento das favelas. Contudo, esse montante não foi 

 
50 O estudo considerou gastos com habitação as seguintes ações: (i) edificação de unidade habitacional 
nova (inclusive investimentos do PMCMV); (ii) melhorias habitacionais; (iii) aquisição/desapropriação 
amigável de terreno para construção de conjunto habitacional; (iv) alojamentos provisórios; (v) 
despesas com aluguel; e (iv) indenização de benfeitorias (DENALDI et al., 2018, p. 84). 

51 Ministério das Cidades - Banco de dados das Instituições Financeiras com posição em dezembro de 
2016. 
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suficiente para realizar todos os atendimentos de reassentamentos necessários às 

intervenções em favelas. 

Como destacado anteriormente, produzir unidades habitacionais para 

possibilitar o andamento das obras de urbanização nas favelas se tornou uma 

necessidade para os governos locais. No entanto, a articulação entre os dois 

programas PAC-UAP e PMCMV não foi uma tarefa fácil em diversos casos. Em Santo 

André, técnicos entrevistados destacaram que: 

Na gestão do Grana, foi quando se vinculou o PAC ao MCMV, então virou 
mais, digamos assim, as possibilidades de urbanização melhoraram, porque 
a gente empacou muito na urbanização porque não tinha como desadensar. 
Aquele PAC maravilhoso que vinha vindo, começou a ficar sem a gente ter 
muita saída do que fazer, por que como a gente iria desadensar área e não 
tínhamos a produção habitacional para a pessoa? Isso também impactou 
muito na hora da execução do PAC, porque apesar de ele estar captado e a 
obra viesse vindo, ela ficava parada, muitas vezes, porque não tinha 
produção. O MCMV surgiu assim como um alívio de falar “agora vai, porque 
agora a gente vai ter produção”. Mas como ele não veio junto, na hora de 
vincular uma coisa com a outra, tivemos problema novamente. (GELEILETE, 
2020) 

Entretanto, vários estudos relatam a dificuldade de articulação dos dois 

programas52. Denaldi et al. (2018, p. 94) lembram que a possibilidade de viabilizar a 

produção de novas moradias pelo PMCMV trouxe agilidade para a execução das 

soluções de reassentamento, mas gerou problemas relacionados com as exigências 

do programa especialmente quanto às características físicas e fundiárias das áreas 

disponibilizadas pelos municípios, principalmente quando essas se situam dentro da 

poligonal dos assentamentos.  

As autoras destacam que como a produção do PMCMV é viabilizada pelo setor 

privado, isso limitou os processos de decisão e participação do município e da 

população envolvida na condução do processo e em alguns casos as dificuldades 

encontradas contribuíram para mudanças ou atrasos no cronograma das obras de 

urbanização. O Município de Santo André enfrentou dificuldades para articular os dois 

programas. Segundo Nelson Ota (2018): 

[a produção habitacional na urbanização de favelas] é uma condição para 
conseguir fazer as intervenções… só que aí tem uma grande dificuldade: tem 
lá o recurso MCMV, primeiro que a gente quase não tem terra e não tem 
matrícula dessas áreas. Então, essas áreas não são regularizadas também. 

 
52 Aragão et al. (2018) para o caso de Belo Horizonte, CIGABC (2016) e Denaldi et al. (2018) para a 
Região do Grande ABC e Regino (2017) no caso de São Bernardo do Campo. 
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Essa é a primeira dificuldade que a gente enfrenta: ter o título das áreas 
vazias para obter o recurso (Nelson Ota – entrevista coletiva, 2018).  

O PMCMV permitiu ampliar a produção de moradias para reassentamentos, 

mas acabou canalizando os esforços da reduzida equipe municipal, principalmente da 

área social. O depoimento de Domingos (2020) revela os esforços em relação ao 

PMCMV: 

Da mesma forma o MCMV ficou... era atrelado ao PAC. Um viabilizava o 
outro. Mas a energia toda ia para o MCMV, porque era primeira coisa que 
tinha que acontecer. Tinha que tirar as pessoas, senão não dava para 
urbanizar. A gente trabalhou muito nisso. Era uma forma de trabalhar, né 
[...] 
Porque, a gente foi sendo atropelado pelo tempo, pela falta de recurso, pela 
falta de funcionário. A gente perdeu as condições ideias (DOMINGOS, 2020) 

A partir de 2017, ganha maior prioridade a regularização fundiária de 

assentamentos precários no município. Trata-se de um período que coincide com (i) 

a edição da lei federal n.º 13.465/2017, que facilitou procedimentos e incluiu novas 

formas de titulação de áreas públicas e privadas e (ii) o convênio estabelecido com o 

governo estadual no âmbito do Programa Cidade Legal. Vale lembrar que, em 2017, 

a então Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação passa a ser intitulada 

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, sendo que os departamentos 

também se dividem entre Departamento de Habitação (responsável pela 

encarregatura social e de urbanização) e Departamento de Regularização Fundiária. 

Ao longo dos três períodos, a maioria das favelas recebeu algum tipo de 

intervenção e um reduzido número teve a regularização fundiária finalizada. O estudo 

“Diagnóstico Habitacional Regional do ABC” realizado em 2016, identificou que, de 

um universo de 161 assentamentos precários, apenas 11 foram classificados como 

urbanizados e regularizados, e 58 foram classificados como urbanizados53 e não 

regularizados (CIGABC, 2016). Quantos aos resultados, entre 2017 e 2020, foram 

entregues 4686 títulos pela Prefeitura de Santo André. No ano de 2017, foram 

entregues 202 títulos referentes a uma área, em 2018, 436 títulos referentes a quatro 

áreas, em 2019, 2016 títulos referentes a duas áreas e em 2020, 2.032 títulos 

 
53 Como apresentado anteriormente, o número de assentamentos precários que recebeu urbanização 
do tipo integral foi menor do que os 58 assentamentos precários classificados como urbanizados no 
Diagnóstico Habitacional Regional do ABC. Acredita-se que esta diferença reside no fato de que houve 
núcleos em que a urbanização foi concluída, necessitando apenas intervenções pontuais, cuja  
complementação da urbanização foi realizada por meio do PAC-UAP, que disponibilizou recursos para 
obras mais complexas. 
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referentes a cinco áreas. Ainda, estava prevista para 2020 a entrega de 3.498 títulos 

referentes a treze áreas. 

No caso da urbanização de favelas, o mesmo estudo produziu mapeamento e 

caracterização das favelas localizadas na Região do Grande ABC e identificou que, 

em 2016, existiam em Santo André 161 favelas que abrigavam cerca de 40 mil 

domicílios, sendo que 69 estavam completamente urbanizadas (43% do total) e outras 

50 (32% do total) estavam parcialmente urbanizadas (CIGABC, 2016). É importante 

destacar também, como afirmam Denaldi et al. (2021), que grande parte das favelas 

selecionadas para o PAC receberam intervenções em períodos anteriores. 

O estudo realizado por Denaldi et al. (2021) observou que gradativamente 

ampliaram-se os investimentos e a escala de intervenção, aumentou-se o volume de 

trabalho e diminuiu-se a equipe técnica com experiência em favelas, resultando em 

uma situação de difícil resolução, impactando as condicionantes institucionais. Para 

Denaldi et al (2021):  

A trajetória da política de urbanização de favelas em Santo André reflete os 
dilemas inerentes aos ciclos de inovação em políticas: há muita criatividade, 
experimentação e engajamento nos momentos iniciais (primeiro período e 
primeiros anos do segundo período), e na sequência, o ímpeto inovador vai 
se arrefecendo. Esse ciclo envolve o aprendizado da equipe: se nesses 
períodos iniciais era o momento de “desenhar” a política, o que permitiu 
inovação, nos momentos posteriores, ocorre a consolidação de uma forma 
de trabalhar, ou seja, a institucionalização de algumas práticas. Mas ele 
também foi condicionado às mudanças no ambiente regulatório - papel 
exercido pelos órgãos de controle e fiscalização, além das regras para 
captação e execução de financiamentos - acarretando o aumento da 
burocracia e o ‘engessamento’ de certas ações. 

A urbanização de favelas se manteve na agenda de governo apesar das 

mudanças no contexto político local e da evidenciada redução da capacidade 

institucional. Denaldi et al. (2021) lembram que a trajetória da política de urbanização 

de favelas dos períodos anteriores contribuiu para continuidade das ações no 

momento que chegam os recursos do PAC. Para os autores “o governo de Santo 

André parte de um elevado patamar de condicionantes institucionais e, mesmo diante 

de sua redução, sua capacidade técnica e seu legado continuam impactando na 

condução das políticas habitacionais” (DENALDI et al., 2021, p. x). 
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4.2. Tamarutaca: término da urbanização? 

No terceiro período, as intervenções na Tamarutaca foram desaceleradas. 

Conforme mencionado, o SAMI foi interrompido e o município priorizou a urbanização 

de outros assentamentos para os quais foram canalizados recursos do PAC-UAP. 

Cabe lembrar que até 2008, a Tamarutaca teve 92% de seu território 

urbanizado, ou seja, quase todas as famílias moradoras da favela tinham sido 

atendidas por meio das obras de urbanização, e também por programas sociais e 

econômicos implementados no primeiro e segundo períodos.  

Contudo, algumas famílias permaneceram sem atendimento: identificou-se que 

os setores conhecidos como Morro, Platô/Platozinho, Mocó/Mocozão, Mocozinho, 

além da Quadras M/N e da Quadra A/B, ainda apresentavam pendências em relação 

ao processo de urbanização. No total, havia 123 famílias ainda não atendidas, cuja 

solução prevista era a remoção e o reassentamento em área externa (SANTO 

ANDRÉ, 2009). 
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Figura 4.1. Situação da Tamarutaca em 2018 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) com base em planta cedida pela prefeitura (2019) 

A Figura 4.1 registra os quatro setores (A - Mocozinho, B - Morro, C – 

Platô/Platozinho e D – Mocó/Mocozão que correspondem às áreas ocupadas sem 

atendimento, ilustrados nas Figuras 4.2 a 4.5. É possível observar que tais áreas estão 

inseridas no tecido já consolidado da favela Tamarutaca.  
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Figura 4.2. Vista de ocupação improvisada entre os setores Morro (B) e Platô (C). 

 

Fonte: Google Satellite (2013). 

Figura 4.3. Vista da ocupação improvisada no primeiro plano na área Morro (B). 

 

Fonte: Google Satellite (2013). 

Figura 4.4. Vista de ocupações improvisadas no setor Mocozinho (A). 

 

Fonte: Google Satellite (2013). 
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Figura 4.5. Vista de ocupação improvisada na área Mocó/Mocozão (D). 

 

Fonte: Google Satellite (2013). 

A partir de 2009, um conjunto de ações foi implementado pelo município na 

tentativa de solucionar as pendências de urbanização da Tamarutaca e de avançar 

no processo de regularização fundiária da favela, conforme será descrito na 

sequência. 

Em dezembro de 2009, a partir da elaboração de um levantamento para 

atualização das pendências, uma equipe da prefeitura, formada por funcionários do 

DEHAB, - das Gerência de Desenvolvimento Comunitário e de Urbanização -, da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e do Gabinete do Prefeito 

Aidan, realizou reuniões com as famílias de cada um dos setores e quadras com 

pendências. Também foram eleitos representantes entre os moradores para que a 

comunicação com a prefeitura fosse mais efetiva (SANTO ANDRÉ, 2009). 

Em 2010, foi elaborado um cronograma para execução das obras para todos 

os setores que ainda apresentavam pendências de urbanização. Por se tratar, em sua 

maioria, de áreas de risco, a conclusão da urbanização demandaria a construção de 

muros de arrimo e outras soluções de contenção, a produção de novas unidades 

habitacionais, na própria Tamarutaca, quando possível, e, a remoção das famílias 

para reassentamento externo.  

Uma ação que marcou esse período, em especial o Governo Aidan, foi a 

tentativa de produção de novas moradias para remover e reassentar as famílias que 

ocupavam áreas de risco ou não consolidáveis na Tamarutaca. Durante a gestão do 

Prefeito Aidan Ravin (2009-2012), teve início a construção de novas unidades 
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habitacionais no Conjunto Prestes Maia para atendimento de famílias da Tamarutaca, 

entretanto, a obra apresentou graves problemas construtivos e o contrato acabou 

sendo cancelado. Conforme relatou Nelson Ota: 

(...) quando a gente entrou na gestão do Grana [2013-2016] a situação já 
existia: uma laje tinha caído, a construtora tinha dois funcionários. Então a 
obra, no final, o contrato foi interrompido, a construtora foi multada, mas a 
obra parou. E a gente não teve condição de remover as 20 famílias dali. Outra 
situação: ainda tem gente da Tamarutaca que está morando em benefício 
financeiro (Nelson Ota – entrevista coletiva, 2018).  

A partir da gestão de Carlos Grana, buscou-se também produzir moradias por 

meio do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) para atendimento das remoções 

da Tamarutaca, tratava-se de uma ação de difícil viabilização. Segundo Nelson Ota: 

[a produção habitacional na urbanização de favelas] é uma condição para 
conseguir fazer as intervenções… só que aí tem uma grande dificuldade: tem 
lá o recurso MCMV, primeiro que a gente quase não tem terra e não tem 
matrícula dessas áreas. Então, essas áreas não são regularizadas também. 
Essa é a primeira dificuldade que a gente enfrenta: ter o título das áreas 
vazias para obter o recurso (Nelson Ota – entrevista coletiva, 2018).  

Em 2015, já no governo do Prefeito Carlos Grana, foi realizado um novo 

levantamento das pendências para a conclusão da urbanização da Tamarutaca e 

concluiu-se que 144 famílias que ocupavam as áreas de risco deveriam ser removidas 

e reassentadas em áreas externas. Para além da remoção e reassentamento das 

famílias, com reposição de moradia, seria necessário tratar adequadamente das áreas 

de risco para evitar novas reocupações, além de concluir a regularização fundiária. 

Uma alternativa proposta durante a gestão do Prefeito Carlos Grana (2013-

2016) foi o atendimento das famílias da Tamarutaca por meio de uma parceria do 

município com o Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST). A prefeitura 

comprou e disponibilizou um terreno onde foram produzidos dois conjuntos 

habitacionais com recursos do Minha Casa Minha Vida, modalidade Entidades 

(PMCMV-E). As obras foram iniciadas em 2015 e ficaram prontas no início de 2018. 

Esses conjuntos foram denominados Novo Pinheirinho e Santo Dias e abrigaram 910 

unidades habitacionais. O MTST definiu a demanda para 410 unidades habitacionais 

e a prefeitura para as outras 500, sendo que 79 unidades habitacionais foram 

destinadas às famílias da Tamarutaca que ocupavam áreas de risco. 

Após remoção e reassentamento das 79 famílias que residiam nas áreas de 

risco, a prefeitura não conseguiu reaproveitar a área para fins habitacionais como 

previsto inicialmente. As outras 65 famílias restantes, também foram removidas, 
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porém não foi possível identificar o tipo de atendimento que receberam. É possível 

que tais famílias tenham sido incluídas no Programa de Benefício Financeiro. 

Durante o terceiro período, o adensamento construtivo da favela Tamarutaca 

teve continuidade: os moradores ampliaram suas moradias, construindo o segundo e, 

muitas vezes, o terceiro pavimento, sendo que muitos lotes abrigam mais do que uma 

família. Entretanto, essas ampliações foram realizadas sem acompanhamento técnico 

pela prefeitura, como aconteceu em períodos anteriores. O município, que não 

contava mais com recursos externos para contratação de serviços de assistência 

técnica, também não dispunha de recursos municipais e de equipe própria para 

realizá-lo. 

Em relação às ações voltadas à regularização fundiária, Affonso (2021) 

destaca, em entrevista, que “... mais de 10 anos atrás nós [prefeitura] contratamos um 

LEPAC [levantamento planialtimétrico cadastral] para fazer a regularização fundiária, 

mesmo sem ter finalizado a urbanização.” Contudo, após a contratação do LEPAC, 

não houve continuidade no processo de regularização fundiária. Na gestão do Paulo 

Serra, já em outro contexto normativo mais favorável, a regularização fundiária foi 

priorizada pelo município, e a Tamarutaca foi uma das áreas escolhidas para a 

retomada do processo de regularização fundiária. Affonso (2021) destaca: 

nós tivemos inclusive um levantamento que não poderá mais ser utilizado 
devido ao tempo. Então a prefeitura fez um convênio com o governo do 
Estado, pelo Cidade Legal, e eles resolveram assumir. Tem um consórcio 
contratado CNT, que foi contratado, e que assumiu uma série de serviços, 
inclusive a questão do levantamento da Tamarutaca e do cadastramento dos 
moradores. Então, está sendo feito agora... inclusive acho que já foi concluído 
o cadastramento de todos os moradores para titulação. Esse é o estágio que 
está a Tamarutaca hoje... estágio final. (AFFONSO, 2021) 

 O processo de regularização fundiária da Tamarutaca está sendo realizado 

através dos dispositivos e procedimentos contidos na lei federal n.º 13.465, de 11 de 

julho de 2017, conhecida como “Nova” lei federal de regularização fundiária. Segundo 

Affonso (2021),  

A partir da nova lei federal, do REURB-S, foi feita uma portaria, aquela coisa 
toda, foi feita a notificação aos terrenos confrontantes, que é um dos passos 
que a lei federal exige, notificar as propriedades confrontantes com a gleba 
da Tamarutaca. Então essas etapas já foram vencidas e está na etapa final, 
agora, concluindo isso, a gente passa para o registro em cartório. 

O processo de urbanização da Tamarutaca foi marcado por paralisações, seja 

por mudança de gestão política, seja por falta de recursos. Mesmo assim, muita 
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intervenção foi realizada, de modo que muitas famílias receberam atendimentos 

diversos. Em entrevista, lideranças históricas destacam que a condição geral da 

Tamarutaca, após as intervenções, é muito positiva: 

Olha, eu costumo dizer que o melhor momento da Tamarutaca é agora né? 
Nós estamos em paz, temos luz, água, moradia, a gente não precisa mais 
pisar dentro do barro. Para mim é uma grande riqueza, está muito bom 
(LIDERANÇA 2, 2019) 

Eu acho que, de 90 para cá, as coisas mudaram muito e para melhor [...] eu 
falo para as pessoas, hoje, que a Tamarutaca é o Morumbi. Nós temos tudo! 
(LIDERANÇA 1, 2021) 

 Os comentários positivos sobre a situação da Tamarutaca, podem ser 

reforçados pelas figuras 4.6, que ilustram setores consolidados, com residências em 

alvenaria, revestimento externo, em lotes de tamanhos adequados. 

Figura 4.6a e 4.6b. Setores consolidados da favela Tamarutaca, em 2021 

 

 

Fonte: Google Satelite (2021) 
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No tocante à presença de equipamentos de lazer e acesso a serviços, uma 

liderança entrevistada argumentou que, por mais que os moradores da Tamarutaca 

tenham acesso a equipamentos de lazer e comércio, em alguns casos, há problemas 

relacionados a furto e depredação:  

Várias linhas de ônibus, tem quadras para as crianças jogarem, antes não 
tinha, tem a Unidade de Saúde, várias creches, várias escolas... tudo bem 
que não é aqui dentro, mas o povo daqui usa tudo! É para o bem de todos.  

[...] 

Eu vou falar para você de verdade... foi feita uma academia mais ou menos 
no meio da favela, aí os moradores de rua roubaram os ferros quase tudo... 
dentro da Tamarutaca tem duas quadras para as crianças. Mas a quadra 
perto da Prestes Maia, os moradores de rua arrancaram o portão de ferro. 
Tem mais de 50 moradores de rua debaixo do viaduto aqui perto e eles estão 
roubando os portões das casas que estão pra vender, fio de cobre. Abriram 
o ferro velho perto da passarela, então é dia e noite, eles levando ferro lá para 
vender (LIDERANÇA 1, 2021). 

O Centro Comunitário da Tamarutaca foi construído com o objetivo de ser um 

espaço de uso comum, porém as lideranças entrevistadas destacam que, atualmente, 

o equipamento urbano não é mais utilizado como no período de sua construção: 

Eu tenho uma bronca porque o centro comunitário não serve, hoje, como 
servia antes. O Centro Comunitário tem que ter pessoas que permitam fazer 
grupos, que façam coisas pelas mulheres, pelas crianças. Eu acho que centro 
comunitário é para todos nós. Teve uma senhora, aposentada do SESC, eles 
queriam vir aqui para dar curso no centro comunitário, mas as meninas nunca 
abriram a porta para essas pessoas dar o curso. Era curso de pintura, de 
tricô, várias coisas pra gente... mas elas nunca aceitaram. Eu acho que quem 
está com a chave, poderia inclusive acompanhar, não levaria mais de duas 
horas, mas não acontece. (LIDERANÇA 1, 2021) 

Por mais que as condições de vida das famílias da Tamarutaca estejam 

melhores do que nas década anteriores, destacam-se alguns pontos que 

comprometem (ou dificultam) a vida cotidiana da população, desde a ausência de 

equipamentos de saúde, até problemas relacionados com violência e tráfico de 

drogas, e que poderiam ser melhorados por meio da implementação de outras 

políticas setoriais: 

O que eu espero é que a saúde melhore mais... é tanta gente que vai lá em 
casa reclamar pra mim, [fala] tá faltando isso, aquilo... e eu sabia que ia faltar. 

A Tamarutaca tem um comércio muito bom, tirando as biqueiras, mas que 
estão aí junto né, infelizmente. O comércio é muito bom, em todos os 
sentidos. Tem várias pessoas que estudaram, fizeram faculdade, tem outras 
pessoas fazendo... tiveram muitos cursos pela prefeitura. Tem também várias 
coisas que eu não gosto... drogas, gente que quer fazer mal com as pessoas 
(LIDENRAÇA 2, 2019) 
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 No âmbito da pandemia COVID-19, a Tamarutaca é uma das favelas – não só 

do município de Santo André, mas também dos grandes centros urbanos – que sofre 

com a dificuldade de adoção das medidas de segurança prescritas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), especialmente o distanciamento e o isolamento social. Uma 

das lideranças entrevistadas relatou que muitas pessoas não adotam tais medidas 

pela necessidade de utilizarem transporte público, diariamente, para os 

deslocamentos de trabalho, mas, por outro lado, também há aglomerações periódicas, 

quando são realizados bailes funk na Tamarutaca. 

 O MDDF, por sua vez, tem desenvolvido diversas ações para auxiliar famílias 

moradoras de favelas no enfrentamento da pandemia. Em entrevista, Ferreira (2021) 

destacou que foram realizados convênios com diversas instituições nacionais, como 

Banco do Brasil, SESC e Fiocruz, para a implementação de ações voltadas à 

comunicação com os moradores, em diversos formatos – internet, carros de som que 

circularam pelas favelas, podcasts, comunicação por whatsapp, entre outros – e para 

a distribuição de cestas básicas para as famílias que perderam emprego em 

decorrência da pandemia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da urbanização da favela Tamarutaca se entrelaça com a trajetória 

da política de urbanização de favelas do Município de Santo André. Foram quase três 

décadas de intervenções na Tamarutaca, que se iniciaram em 1990 e atravessaram 

diferentes momentos da urbanização de favelas no município, marcados por 

mudanças na configuração das favelas, no modelo de gestão local da política e nas 

possibilidades de financiamento da urbanização. 

A política de urbanização de favelas foi estruturada e priorizada no primeiro 

período (1989 a 1992), quando foram instituídos os programas de Urbanização 

Integral (URB) e Pré-Urbanização (Pré-URB), executados com recursos 

exclusivamente municipais, e criadas as condições institucionais para viabilizá-los. A 

participação social era um compromisso político e foram constituídos diversos 

instrumentos e espaços, formais e informais, de participação. No primeiro período, 

também foi aprovada a Lei municipal n.º 6.864/1991, que possibilitou que as favelas 

fossem demarcadas como Áreas de Especial Interesse Social (AEIS). 

Em 1997, após um período de interrupção das intervenções em favela as ações 

de urbanização foram retomadas e priorizadas na agenda política municipal. Nesse 

segundo período (1997-2008), foi lançado o Programa Santo André Mais Igual (SAMI), 

ao qual o programa de Urbanização Integrada foi vinculado. Observou-se o 

aprimoramento e a diversidade das modalidades de intervenção, que passaram a ser 

executadas também com recursos federais e internacionais.  

A participação social voltou a ser uma prioridade de governo, e novos canais 

institucionais de participação foram instituídos. Contudo, no final do segundo período, 

tem início um processo de gradual enfraquecimento da participação social. Há indícios 

de que este enfraquecimento esteja relacionado a uma mudança de perfil do MDDF e 

dos dirigentes das secretarias habitacionais subsequentes. 

O último período (2009-2020) foi marcado por alternâncias de governo que não 

acarretaram a paralização das ações de urbanização, mas que afetaram sua 

prioridade e também a capacidade administrativa local para executá-las. No final 

desse período, a maioria das favelas existentes no município havia recebido algum 
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tipo de intervenção, sendo que 43% estavam completamente urbanizadas e outras 

32% estavam parcialmente urbanizadas (CIGABC et al., 2016), mas as 

condicionantes institucionais necessárias à implementação adequada das ações de 

urbanização de favelas estavam esvaziadas. (LIMA-SILVA, 2019) 

Assim como várias outras experiências pioneiras, acredita-se que a experiência 

de Santo André contribuiu para a construção de um saber técnico e que, em especial, 

a abordagem da “urbanização integrada” com participação social e articulação 

intersetorial foram inovações relevantes (DENALDI et al., 2021).  

A comparação da trajetória da política de urbanização de favelas de Santo 

André com outras experiências municipais permite apontar algumas singularidades e 

especificidades comuns.  

A participação e financiamento do SEMASA, desde o primeiro período, com a 

abordagem do ‘saneamento integrado’, a participação social como elemento 

organizador da intervenção, e mais especificamente a aplicação do Diagnóstico 

Rápido Urbano Participativo (DRUP), podem ser apontadas como singularidades 

importantes. Outro aspecto singular da experiência de Santo André se relaciona com 

o enfrentamento do que Denaldi e Santos (2021) denominaram de “porta para dentro”, 

com a adoção de uma fração ideal (adequação de densidade) articulada com o apoio 

à autoconstrução das moradias.  

Dentre as especificidades que também são observadas em outras experiências 

pioneiras ou emblemáticas, destaca-se o engajamento político de técnicos, 

principalmente nos períodos iniciais de implementação dos programas de 

urbanização. 

As entrevistas revelaram que os servidores municipais estavam presentes na 

favela para discutir as intervenções, acompanhar a execução de obras, monitorar 

situações de risco e apoiar a autoconstrução das moradias. Os técnicos também se 

mobilizaram para viabilizar ações de outras secretarias nas favelas, tanto no âmbito 

do programa URB como no Pré-URB. No primeiro período, a permanência desses 

técnicos na favela foi fundamental para superar os problemas relacionados à 

complexidade da intervenção, escassez de recursos e ausência de projetos. Para 

Lima (2018), naquele contexto do primeiro período, para “poder fazer o que foi feito 

não era apenas decisão, era obstinação política”.  
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Outras especificidades dos períodos iniciais de implementação da política de 

urbanização de favelas dizem respeito à relevância do papel desempenhado pelo 

movimento social e à participação ativa dos moradores das favelas. No caso de Santo 

André, no nível municipal, a participação do MDDF e das lideranças de favela se deu 

tanto na elaboração de diagnósticos quanto na priorização das intervenções. No nível 

das favelas, a participação também foi um elemento organizador para a viabilização 

das ações de urbanização. 

Entretanto, como mencionado anteriormente, foi possível observar-se que, ao 

longo do tempo, os canais institucionais de participação foram ampliados, mas houve 

um certo enfraquecimento da mobilização e da participação dos moradores nos 

espaços institucionais e no cotidiano das intervenções. O enfraquecimento das 

instâncias de participação também foi observado em outras experiências 

emblemáticas, como a de Recife e a de Belo Horizonte (SORAGGI et al., 2021; 

PEQUENO et al., 2021).  

Outro aspecto observado em várias experiências municipais54 que criaram 

institucionalidades para desenvolver experiências de urbanização de favelas é a 

redução gradativa da capacidade administrativa e dos quadros técnicos. Segundo 

Denaldi et al. (2021) e Lima-Silva (2019), o município de Santo André, ao longo dos 

anos, perdeu capacidade estatal para a implementação de políticas de urbanização 

de favelas, tanto em decorrência da redução do quadro técnico especializado, como 

também pela mudança de perfil de técnicos e dirigentes.  

O processo de urbanização da favela Tamarutaca acompanhou os diversos 

períodos da trajetória da política de urbanização de favelas do Município de Santo 

André. Foi priorizada para atendimento pelos principais programas de intervenção: 

Urbanização Integral, em 1989, e SAMI, em 1998. A urbanização da Tamarutaca foi 

viabilizada por meio de ‘camadas de intervenção’, que como mencionado no primeiro 

capítulo, trata-se de um fenômeno recorrente.  

No primeiro período, cerca de 65% da área foi urbanizada com intervenções 

estruturantes, através do SEMASA, que consistiram na provisão de saneamento 

 
54 Ver Pequeno et al. (2021) para o caso de Fortaleza, Cardoso et al. (2021) para o caso do Rio de 
Janeiro e Soraggi et al. (2021) para o caso de Belo Horizonte. 
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básico (água e esgoto) e pavimentação do sistema viário, para dar apoio às obras de 

urbanização. No que concerne à moradia, as famílias receberam lotes urbanizados 

reparcelados, com área mínima de 40 metros quadrados. Para as famílias que não 

conseguiam arcar com o investimento necessário à construção em alvenaria, a 

prefeitura providenciava, também com recursos do SEMASA, o chamado ‘kit-barraco’. 

Já para as famílias que conseguiam investir em material de construção, a equipe de 

técnicos da prefeitura fornecia assistência técnica à autoconstrução. 

No segundo período, concluiu-se a intervenção em 92% da Tamarutaca. Em 

relação à estratégia de urbanização adotada, notou-se similaridades com as 

metodologias do primeiro período. No entanto, o processo de urbanização foi 

acompanhado pelo adensamento da área: inicialmente, em 1989, a Tamarutaca 

abrigava 800 famílias, mas já em 1997, esse número havia aumentado para 1.100 

famílias e, até 2008, alcançou o total de 1.400 famílias. O adensamento observado 

tornou necessária a realização de remoções externas à favela, para viabilizar as 

intervenções de urbanização, o que demandou também a previsão de recursos para 

a produção habitacional. Ao fim do segundo período, quase toda a área havia recebido 

intervenções no âmbito da urbanização, à exceção das áreas verdes e de risco, com 

declividades acentuadas, que sofreram reocupações constantes.  

No terceiro período, o governo municipal priorizou a intervenção nas favelas 

para as quais foram destinados recursos do PAC-UAP. Em relação à Tamarutaca, o 

município priorizou as ações voltadas à regularização fundiária, e buscou captar 

recursos para realizar as remoções e reassentamentos das famílias que ocupavam 

áreas de risco, mas não conseguiu concluir essa ação.  

 Vários elementos de inovação, especificidades e limitações da política 

municipal de urbanização de favelas são percebidos na história da Tamarutaca.  

Nos dois primeiros períodos, a participação social foi um dos elementos que 

organizou a intervenção e permitiu que o município executasse operações complexas 

ou conflituosas. No primeiro período, por exemplo, foi estabelecido incialmente um 

lote mínimo de 70 metros quadrados, que depois foi reduzido para 40 metros 

quadrados; nesse contexto desfavorável, a equipe municipal conseguiu convencer os 

moradores que possuíam lotes maiores a cederem parte de seus quintais para que 

fosse possível aumentar o lote de outros moradores. Outra situação que exemplificou 
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a importância da participação no processo de urbanização foi a história relatada por 

Góis (2018), relacionada à remoção e à relocação de algumas famílias. A arquiteta 

lembra que para urbanizar trechos do setor conhecido como “triângulo dos paraíbas”, 

um grupo de famílias propôs se mudar temporariamente para a garagem de parentes 

e vizinhos para que o reparcelamento da área fosse realizado, isto é, para agilizar a 

urbanização.  

O perfil de engajamento dos técnicos municipais e a presença constante na 

área permitiram o estabelecimento de uma relação de confiança com a população, e 

contribuíram para a superação de dificuldades no processo de urbanização da 

Tamarutaca, como as exemplificadas.  

No primeiro e segundo períodos, a intersetorialidade trouxe ganhos 

relacionados com a viabilização das ações de urbanização e com a ampliação do 

atendimento por programas sociais.  No âmbito do SAMI, diversos programas sociais 

e econômicos foram levados para os moradores das favelas e os indicadores 

apontaram melhoria das condições de vida (SANTO ANDRÉ, 2003).  

Na Tamarutaca, o “porta para dentro” foi enfrentado. Como discutido no 

primeiro capítulo, esse componente não está presente na maioria dos programas e 

projetos de urbanização, o que contribui para o quadro de elevado déficit habitacional 

em favelas urbanizadas. Muitos autores e programas de urbanização de favelas 

partiram do pressuposto de que a melhoria das condições urbanísticas seria suficiente 

para promover a melhoria das condições habitacionais, e que a própria população 

resolveria o “porta para dentro”; entretanto, vários estudos realizados têm mostrado 

que essa hipótese não se confirma (DENALDI; SANTOS, 2021; CARVALHO, 2008; 

SAMORA, 2010).  

As práticas de urbanização de favelas em regiões metropolitanas têm ficado 

cada vez mais dependentes da disponibilização de terras e captação de recursos para 

produção de novas moradias, ação que envolve altos custos (SORAGGI et al., 2021; 

DENALDI et al., 2018; AKAISHI et al., 2018). 

No caso da Tamarutaca o aumento da densidade construtiva também ocorreu 

por meio da ocupação de espaços livres, vias de circulação, e muitas vezes áreas de 

risco. Desde o fim do segundo período, como destacado nos capítulos anteriores, as 

áreas verdes e algumas áreas de risco foram várias vezes reocupadas. Um problema 
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mais recente, segundo moradores da área, diz respeito à presença do tráfico de 

drogas realizado no interior da favela, principalmente nas áreas reocupadas de 

maneira improvisada. Esta situação reforça a dificuldade do Estado em se manter 

presente na área, mesmo após as intervenções realizadas ao longo de anos, 

principalmente para lidar com a fiscalização de adensamento excessivo e com 

processos relacionados com o crime organizado. 

É possível extrair aprendizados do processo de urbanização da favela 

Tamarutaca. Os resultados positivos alcançados se relacionam com a combinação 

dos seguintes fatores: prioridade política, equipe técnica engajada, ação 

interdisciplinar e participação social como um elemento organizador da intervenção.  

  A história da Tamarutaca confirma a importância da presença do Estado no 

território, seja no gerenciamento e acompanhamento das obras e das famílias, ou no 

“pós-ocupação”, período em que a fiscalização, manutenção e controle urbano são 

elementos fundamentais para garantir a sustentabilidade das melhorias realizadas. 

Também ilustra que as urbanizações de favelas são processos longos, complexos e 

que requerem investimentos altos. O enfrentamento desse problema demanda 

alinhamento e canalização de recursos das três esferas de governo, além de uma 

coordenação, uma vez que se trata de uma ação interfederativa.  

Reconhece-se que as favelas mudaram e que muitas estratégias adotadas, 

principalmente no primeiro período, não seriam aplicáveis da mesma forma no 

contexto atual. Se no início da década de 1990, havia predominância de moradias 

com materiais improvisados, na maioria das vezes madeira, a favela do Século XXI é 

construída em alvenaria. Se no início da década de 1990, havia um menor 

adensamento das favelas e do próprio tecido urbano da cidade, Santo André e as 

grandes metrópoles do Brasil do Século XXI apresentam níveis de adensamento 

excessivo e uma dificuldade cada vez mais frequente para a disponibilização de 

terrenos para provisão habitacional. Isso significa que as estratégias de 

reparcelamento e assistência técnica gratuita, adotadas no primeiro período, não 

serão suficientes.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que o resgate da experiência de Santo 

André não busca a reprodução das técnicas e metodologias utilizadas na década de 

1990. Trata-se de um olhar crítico para experiências passadas, de modo a aproveitar 
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estratégias de urbanização de favelas que sejam úteis na atualidade. A proximidade 

do técnico da prefeitura com as obras e com a população se mostra, frequentemente, 

um resgate necessário a fim de diminuir problemas relacionados à dinâmica das 

obras, relação com as construtoras e realização de trabalho social. A presença do 

técnico no território é central na urbanização de favelas, não apenas por conta da 

participação, mas também por conta do conhecimento do problema. 

Por fim, esse trabalho buscou resgatar e analisar uma experiência emblemática 

de urbanização de favelas com objetivo de contribuir para o aprimoramento dessa 

prática, mas o contexto atual impõe também a necessidade de mobilização social para 

mantê-la na agenda governamental. Como mencionado anteriormente, há grande 

parcela da população brasileira habitando favelas e esse número cresce de forma 

alarmante, como é possível observar a cada censo brasileiro realizado pelo IBGE. A 

urbanização das favelas entrou para agenda governamental e as intervenções 

elevaram, em alguma medida, a qualidade da moradia, e com o PAC-UAP ampliou-

se a escala de intervenção no território nacional.  No entanto, nesse período recente, 

a continuidade dessa ação ficou comprometida com o projeto neoliberal e, em 

especial, com a interrupção de programas federais como o PAC-UAP que destinavam 

recursos para urbanização de favelas. É preciso retomar os investimentos em 

urbanização para recuperar o meio ambiente e garantir o direito a uma moradia digna 

para grande parcela da população brasileira.  
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Anexo 1. Lista de entrevistados 

Entrevistado Data Qualificação 

Alexandra 

Reshcke 
set/19 

Arquiteta, diretora de habitação da prefeitura de Santo André entre 1989 

e 1992. 

Aylton 

Affonso 
jul/20 

Arquiteto, funcionário público desde 1989. Trabalhou com urbanização de 

favelas no Departamento de Habitação e com Regularização Fundiária.  

Célia 

Domingos 
out/20 

Socióloga, trabalhou na prefeitura desde 1989, especificamente na parte 

social da secretaria de habitação. Esteve a frente da área social de 2009 

a 2016. 

Denise 

Zirondi 
nov/19 

Administradora pública, foi secretaria Adjunta de habitação em 2008, e 

entre 2013 e 2016. 

Edinilson 

Ferreira 
jan/21 Presidente do MDDF nas gestões 2010-2014 e 2015-2018. 

Evangelina 

Pinho 
jan/20 

Advogada, integrou a prefeitura de Santo André como consultora e 

elaborou a 1a lei de AEIS do município. 

Irineu 

Bagnariolli 
out/19 

Cientista Político e Social, foi Secretário de Habitação da prefeitura de 

Santo André entre 1989-1992 e 1997-2000. 

Ivone de 

Souza 
jan/21 

Engenheira. Foi coordenadora do Programa de Saneamento de Favelas 

no Semasa, de 1990 a 1993. De 1997 a 2000 foi Diretora de Planejamento 

e Obras. 

Jeroen Klink nov/20 

Economista, foi assessor especial para relações internacionais e captação 

de recursos de 1997 a 2000, Secretário de Relações internacionais e 

captação de recursos de 2001 a 2002 e de 2002 a 2005 foi secretário de 

Desenvolvimento e Ação Regional. 

José Luiz 

Macedo 
fev/20 

Engenheiro, funcionário público desde a década de 1990. No período de 

2009 a 2016 foi cedido para prefeitura de São Bernardo do Campo. 

Ligia Geleilete nov/20 

Engenheira Civil, em 2004 assumiu a encarregatura de gestão de 

financiamentos, posteriormente foi gerente de planejamento habitacional, 

assistente de direção e, por fim, diretora de habitação. 

Luciana 

Simões 

nov/19 Arquiteta, técnica da prefeitura de Santo André desde 1990. Ocupou 

cargos de direção e gerência na área de urbanização de favelas. jul/20 

Marcia 

Gesina 
nov/19 

Assistente Social, foi diretora da gerência social de urbanização de favelas 

entre 1998 e 2008. 

Miriam 

Belchior 
dez/19 

Engenheira, ocupou cargos de gerência entre 1989 e 1992. Foi Secretária 

de Administração e Modernização Administrativa da PSA em 1997. 

Monica Bedê nov/19 
Arquiteta, integrou a equipe da prefeitura de Santo André para coordenar 

o programa Pré-Urb entre 1990 e 1992. 

Raphael 

Bischof 
set/20 

Advogado, trabalhou na prefeitura de Santo André entre 2002 e 2007, com 

regularização fundiária. 

Liderança 1 jun/21 
Liderança comunitária, residente na Tamarutaca há 42 anos, acompanhou 

a intervenção da Tamarutaca desde 1990. 

Liderança 255 ago/19 
Liderança comunitária, residente na Tamarutaca há 49 anos, acompanhou 

a intervenção da Tamarutaca desde 1990. 

  

 
55 Trata-se de uma entrevista cedida pelo MDDF. A entrevista em questão ocorreu no âmbito do 
projeto História da Tamarutaca (MDDF-REZENDE, 2019). 
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Anexo 2. Cartilha AEIS 
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Anexo 3. Cartilha Informativo do Pré Urb 
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Anexo 4. Livro da Comunidade – Favela Gamboa 
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Anexo 5 – Planejamento do primeiro mapeamento de favelas de Santo André 
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Anexo 6 – Roteiro para Diagnóstico das favelas (Caracterização da 

área) 
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Anexo 7 – Fluxograma das etapas do processo de urbanização 

matricial 
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