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APRESENTAÇÃO 
 
O Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e 
Regularização Fundiária, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM, está inserido no plano de ação do Cities Alliance, uma iniciativa do 
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos – UN-Habitat em 
parceria com o Banco Mundial. 
 
O propósito do Cities Alliance ao contratar a realização desse Estudo foi o de identificar 
as lições que se podem extrair da prática de urbanização e regularização de favelas, com 
vistas a colher subsídios para o projeto “Building an Enabling Strategy for Moving to 
Scale in Brazil”, que está sendo conduzido pelo Banco Mundial com a cooperação do 
Instituto de Pesquisa Economia Aplicada – IPEA, vinculado ao Ministério de 
Planejamento e Gestão do Governo brasileiro. 
 
Foram selecionadas dez cidades cujos programas em andamento visam à melhoria das 
condições de vida e moradia da população pobre vivendo em favelas e o enfrentamento 
dos problemas decorrentes da informalidade urbana. Os programas selecionados 
deveriam promover mudanças efetivas nos aspectos físicos, ambientais, sociais, 
econômicos e legais das áreas objeto das intervenções do Poder Público. 
 
As cidades e programas analisados foram: Belém – Programa de Gestão de Rios 
Urbanos, Belo Horizonte – Programa Estrutural em Áreas de Risco, Política Municipal 
de Habitação de Goiânia, Porto Alegre – Programa de Regularização Fundiária, Recife 
– Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social – PREZEIS , Rio de 
Janeiro – Programa Favela-Bairro, Salvador – Projeto Ribeira Azul, Santo André – 
Programa Integrado de Inclusão Social, Teresina – Programa Vila-Bairro e Vitória – 
Projeto Terra. 
 
O Estudo desenvolvido demonstrou que o conjunto de programas selecionados, com 
enfoques diferenciados, seja pelo predomínio da urbanização, seja pela prioridade às 
ações de regularização fundiária, constitui-se em um conjunto diversificado de 
experiências, capaz de oferecer importantes insumos sobre a experiência brasileira em 
curso no país. 
 
As análises realizadas foram consolidadas a fim de ressaltar as principais características, 
obstáculos e fatores de risco comuns ao conjunto de Programas e as implicações de 
políticas públicas. 
 
A expectativa é de que iniciativa do Cities Alliance, ao apoiar a realização desse Estudo, 
poderá, como desdobramento, contribuir para o aperfeiçoamento das experiências, a 
superação dos obstáculos enfrentados, a minimização dos fatores de risco para a 
continuidade e sustentabilidade em longo prazo das intervenções e o fortalecimento dos 
órgãos gestores dos programas, além de estimular o surgimento de outras iniciativas 
semelhantes no país. 
 
O Relatório Final compreende dois volumes. O presente trabalho, denominado volume 
I, constitui-se numa descrição das atividades desenvolvidas durante os meses de janeiro 
a agosto de 2002, de acordo com os Termos de Referência que presidiram a contratação 
e a elaboração do Estudo pela equipe do IBAM. Refere-se também aos resultados 
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obtidos, a partir de um panorama geral da evolução da experiência brasileira de 
urbanização de favelas nas duas últimas décadas. E, faz ainda uma apresentação dos 
resultados das análises de cada um dos dez programas considerados pelo Estudo. 
 
O volume II foi desmembrado em duas partes. A Parte I é composta por três capítulos. 
O primeiro capítulo constitui-se na consolidação dos resultados dessas análises, 
discutindo-se por etapa as soluções comumente adotadas, os principais obstáculos 
enfrentados e os resultados alcançados pelo conjunto dos programas e suas implicações 
para as políticas públicas. O Capítulo 2 apresenta as conclusões a que se chegou, a partir 
da análise consolidada, sobre as principais questões levantadas pelas experiências 
estudadas. No Capítulo 3 são apresentadas algumas recomendações ao Cities Alliance 
quanto aos possíveis desdobramentos do Estudo, na perspectiva da formulação de uma 
estratégia nacional para ampliar a escala e os impactos das iniciativas locais de 
urbanização de favelas e regularização fundiária. Os anexos I e II são, respectivamente, 
o modelo do “template” e as instituições e pessoas consultadas para a elaboração desta 
análise. A Parte II constitui-se no anexo III, que compreende os “templates” 
preenchidos - Relatórios Descritivos -  referentes às dez experiências investigadas. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
O Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e 
Regularização Fundiária, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM, está inserido no plano de ação do Cities Alliance, uma iniciativa do 
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos – UN-Habitat em 
parceria com o Banco Mundial. 
 
O propósito do Cities Alliance ao contratar a realização desse Estudo foi o de identificar 
as lições que se podem extrair da prática de urbanização e regularização de favelas, com 
vistas a colher subsídios para o projeto Building an Enabling Strategy for Moving to 
Scale in Brazil, que está sendo conduzido pelo Banco Mundial com a cooperação do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, vinculado ao Ministério de 
Planejamento e Gestão do Governo brasileiro. 
 
Os objetivos específicos do trabalho são: (a) analisar experiências brasileiras de 
urbanização e regularização fundiária de assentamentos informais, implementadas nos 
últimos dez anos por autoridades locais com a participação da sociedade civil e das 
organizações comunitárias e (b) prover informações básicas visando à construção pelo 
Cities Alliance de uma base de dados sobre projetos e programas de urbanização e 
regularização fundiária.  
 
Foram selecionadas dez cidades cujos programas em andamento visam à melhoria das 
condições de vida e moradia da população pobre vivendo em favelas e o enfrentamento 
dos problemas decorrentes da informalidade urbana. Os programas selecionados 
deveriam promover mudanças efetivas nos aspectos físicos, ambientais, sociais, 
econômicos e legais das áreas objeto das intervenções do Poder Público. 
 
As cidades e programas analisados foram: Belém – Programa de Gestão de Rios 
Urbanos; Belo Horizonte – Programa Estrutural em Áreas de Risco; Política Municipal 
de Habitação de Goiânia; Porto Alegre – Programa de Regularização Fundiária; Recife 
– Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social – PREZEIS; Rio de 
Janeiro – Programa Favela-Bairro; Salvador – Projeto Ribeira Azul; Santo André – 
Programa Integrado de Inclusão Social; Teresina – Programa Vila-Bairro e Vitória – 
Projeto Terra.  
 
O Estudo desenvolvido demonstrou que o conjunto de programas selecionados, com 
enfoques diferenciados, seja pelo predomínio da urbanização seja pela prioridade às 
ações de regularização fundiária, é diversificado em termos de experiências, capaz de 
oferecer importantes insumos sobre este aspecto que está em curso no país. 
 
As análises realizadas foram consolidadas a fim de ressaltar as principais características, 
obstáculos e fatores de risco comuns ao conjunto de Programas e as implicações de 
políticas públicas.  
 
A expectativa é de que iniciativa do Cities Alliance em apoiar a realização desse Estudo 
poderá, como desdobramento, contribuir para o aperfeiçoamento das experiências, a 
superação dos obstáculos enfrentados, a minimização dos fatores de risco para a 
continuidade e sustentabilidade em longo prazo das intervenções e o fortalecimento dos 

 6 



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

órgãos gestores dos programas, além de estimular o surgimento de outras iniciativas 
semelhantes no país.  
 
 
O Contexto Nacional 
 
O déficit habitacional brasileiro, segundo os últimos dados censitários disponíveis, se 
situa em torno de 5 milhões de domicílios. A estimativa considera as seguintes 
necessidades: (a) provisão de habitações para acomodar o crescimento vegetativo da 
população e do número de novas famílias; (b) substituição das unidades precárias e (c) 
provisão de serviços básicos de infra-estrutura.  
 
Esse quadro é resultante da ocorrência de vários fatores que vêm afetando ano após ano 
a ampliação da oferta de novas habitações de modo a atender à demanda social, 
particularmente dos pobres urbanos. Entre eles: o crescimento da pobreza urbana, a 
incapacidade das famílias de baixa renda de adquirirem uma moradia adequada no 
mercado e a insuficiente produção de habitações de interesse social promovida pelo 
Poder Público. 
 
Em conseqüência, agravam-se os problemas – habitacionais, urbanos, ambientais e 
sociais– gerados pelo crescimento das invasões de terras e ocupações ilegais do solo 
urbano, provocando o surgimento e o desenvolvimento de assentamentos informais em 
todo o país. Embora tais assentamentos estejam concentrados nas regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e capitais, o fenômeno da crescente 
informalidade urbana atinge progressivamente centros urbanos de todos os portes.  
 
 
O Estado da Arte 
 
A experiência brasileira de urbanização e regularização urbanística e fundiária dos 
assentamentos informais desenvolvida ao longo das duas últimas décadas, basicamente 
por iniciativa dos Municípios, representa acervo importante de lições aprendidas a ser 
aproveitado como insumo para a definição de uma política pública que envolva a União, 
os Estados e Municípios e as respectivas esferas de poder do Executivo, Legislativo e 
Judiciário, na perspectiva de ampliar as ações de Governo em todo o território nacional 
com vistas a reduzir a informalidade urbana e melhorar as condições de vida, moradia e 
trabalho da população pobre. 
 
A partir do final da década de 1970 observou-se no Brasil uma clara reversão de 
tendências no enfrentamento por parte da União, Estados e Municípios dos problemas 
urbanos e sociais gerados pela expansão e crescimento das favelas em todo o território 
nacional. Das tentativas de erradicação das favelas passou-se a privilegiar a urbanização 
das áreas cuja ocupação já estava consolidada.  
 
Mais de uma década após a criação do Banco Nacional da Habitação e do Sistema 
Financeiro da Habitação (1964), a Política Nacional de Habitação não foi capaz de 
ampliar a oferta de unidades habitacionais de modo a atender a demanda das populações 
de baixa renda na forma, no ritmo e na escala que se faziam necessários. A persistência 
do quadro de deterioração das condições de moradia dos pobres e o crescimento das 
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invasões e ocupações de terras urbanas forçaram o Governo e a sociedade a reconhecer, 
neste aspecto, o fracasso da Política Nacional de Habitação. 
 
Criou-se assim um ambiente político e social favorável à permanência das favelas. Os 
moradores das favelas tinham adquirido, de fato, pelos seus próprios esforços e 
investimentos na construção e melhoria de suas moradias, direito de acesso aos 
benefícios da urbanização. Esse reconhecimento resultou no desenvolvimento de 
experiências pontuais de urbanização de favelas em todo o país, independente do quadro 
jurídico e legal vigente. 
 
Paulatinamente o BNH foi tentando criar novos programas de financiamento à 
habitação popular, no âmbito do Plano Nacional de Habitação Popular – PLANHAP, 
disponibilizando recursos de empréstimo para a produção de lotes urbanizados e 
aquisição de materiais de construção. Finalmente, em 1979, foi criado o Programa de 
Erradicação dos Aglomerados de Sub-habitações – PROMORAR, o qual, apesar do 
nome, destinava-se a financiar projetos de urbanização de favelas.  
 
O Programa era bastante flexível, admitindo incluir no financiamento todos os 
componentes habitacionais e de infra-estrutura, a preparação de projetos, o pagamento 
de benfeitorias e indenizações, a execução de obras e serviços e a manutenção das 
equipes sociais, entre outros itens. O único componente não financiável era a 
desapropriação ou aquisição de terras a ser custeada pelo Estado ou Município. 
 
Através do PROMORAR foram financiados inúmeros projetos de urbanização de 
favelas, em centros urbanos de vários portes, respeitando-se as diversas modalidades e 
propostas de intervenção dos Estados e Municípios, nas diversas regiões do país. Cabe 
ressaltar que não era então exigida para a concessão dos empréstimos a regularização 
urbanística nem fundiária dos assentamentos. 
 
Mudanças no quadro político-institucional e o agravamento do desequilíbrio 
econômico-financeiro do SFH, que culminaram inclusive com a extinção do BNH em 
1986, afetaram a continuidade dos financiamentos e a manutenção do PROMORAR. 
Embora as iniciativas de Estados e Municípios tenham continuado a se desenvolver 
desde então e grandes avanços tenham se verificado no arcabouço jurídico, em 
decorrência da Constituição Federal sancionada em 1988, o Governo Federal mantinha 
o assunto fora de sua agenda de prioridades. 
 
Ao longo de década de 1990, por força do novo quadro jurídico e institucional que passa 
a reger as políticas e ações de proteção ambiental, a questão das favelas ganha outros 
contornos, pois, via de regra, ocupam áreas de risco ambiental ou protegidas pela 
legislação federal e estadual. Neste período têm início os programas de despoluição de 
bacias hidrográficas, intervenções de grande porte, contando com recursos nacionais de 
contrapartida e empréstimos externos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. Muitos desses programas incluem investimentos destinados a 
resolver os problemas dos assentamentos ilegais, através de remanejamento e 
reassentamento das famílias ou de urbanização, quando possível. O Programa de 
Despoluição da Bacia do Guarapiranga em São Paulo e o de Despoluição da Baía de 
Todos os Santos em Salvador, ambos financiados pelo Banco Mundial, são exemplos 
dos mais importantes nessa direção. 
 

 8 



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

A redemocratização do país, completada com a promulgação da Constituição Federal 
em 1988, ampliando os espaços de participação popular na gestão pública, impõe ao 
Poder Público a incorporação das organizações comunitárias no processo de 
urbanização e regularização das favelas e assentamentos informais. 
 
Foi somente a partir de 1995, quando já então os movimentos sociais de luta pela 
moradia adquiriam força e presença no cenário nacional, que a questão dos 
assentamentos informais volta a merecer a atenção do Governo e da sociedade 
organizada.  
 
Multiplicam-se os programas federais destinados à habitação de interesse social, os 
quais, sem serem específicos, podem ser aplicados também na urbanização de favelas. 
Tais programas são custeados com recursos do Orçamento Geral da União – OGU, do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, operados pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano – SEDU, pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES e pela Caixa Econômica 
Federal.  
 
Com propósito específico de financiar a urbanização de favelas, no período de Governo 
1995-1998, é criado o Programa Habitar-Brasil. O Programa tem seu escopo e 
metodologia revistos pela SEDU a fim de que passe a operar com novos fundos 
captados através de empréstimo contratado, em 1999, pela União junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, no valor de 450 milhões de dólares, para repasse a 
138 Municípios selecionados. O Habitar-Brasil/BID, por não exigir o endividamento 
dos Municípios, embora exija contrapartida de recursos próprios, é uma das principais 
fontes de recursos para a maioria dos projetos e programas de urbanização de favelas e 
regularização fundiária. 
 
A experiência e os conhecimentos acumulados pelas cidades, conjugados a 
circunstâncias locais favoráveis à revisão das políticas municipais de habitação, como 
nos casos de Belo Horizonte e Goiânia, associadas às lutas dos movimentos sociais em 
prol da melhoria das condições de moradia, oferecem as oportunidades de criar, 
consolidar e/ou ampliar a escala dos projetos ou programas de urbanização e 
regularização de favelas. Por outro lado, a motivação dos dirigentes estaduais ou 
municipais pode surgir de uma avaliação positiva de experiências anteriores (Teresina, 
Belo Horizonte, Recife, Vitória) ou negativa (no caso das baixadas de Belém) ou, ainda, 
de circunstâncias adversas geradas pelo crescimento da violência urbana (Rio de 
Janeiro) e pela exclusão social (Santo André) e suas conseqüências para a economia 
urbana e para o bem-estar social. 
 
O momento é oportuno para que se empreenda um esforço concentrado entre todos os 
atores sociais e políticos relevantes para aperfeiçoar e expandir as iniciativas locais de 
urbanização e regularização das favelas. O direito à moradia é finalmente reconhecido 
como um dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal (2000); o Estatuto 
da Cidade (2001) cria e regulamenta novos instrumentos que visam assegurar a função 
social da propriedade e da cidade; o Ministério Público reforça a fiscalização quanto ao 
cumprimento da legislação ambiental e os Governos locais, sob pressão das 
organizações comunitárias e não governamentais, estão mobilizados para cumprir o seu 
papel de regulação e controle do uso e ocupação do solo urbano. Por último, a questão 
da habitação de interesse social é objeto de várias propostas de política habitacional 
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sendo discutidas no Congresso Nacional, na Caixa Econômica Federal – com o apoio do 
Banco Mundial – e está inserida nos programas de Governo apresentados pelos 
candidatos à Presidência da República. 
 
 
Concepção dos Programas e Projetos 
 
Entre a erradicação e a “sacralização” dos direitos dos pobres em permanecerem nas 
áreas ocupadas à margem da lei, observa-se, no conjunto de programas analisados, uma 
tendência do Poder Público a assumir uma posição mais equilibrada que resulta na 
desocupação das áreas de risco e de proteção ambiental e na urbanização das áreas que 
apresentam maior viabilidade técnica e fundiária de resolução em curto prazo. No 
entanto, o respeito aos direitos dos moradores é mantido, no caso de serem necessários 
remanejamentos das áreas ocupadas, seja através do pagamento de indenizações pelas 
benfeitorias realizadas e/ou oferta de alternativas habitacionais dentro do próprio 
assentamento ou no seu entorno. 
 
À urbanização propriamente dita, entendida como execução de obras e serviços de 
infra-estrutura e habitação, foram sendo adicionados outros componentes, na forma de 
ações de cunho social e ambiental, dando lugar aos programas multissetoriais integrados 
que caracterizam, à exceção do Programa de Regularização Fundiária de Porto Alegre, o 
conjunto de experiências analisadas. Observou-se entre os casos estudados dois modelos 
de concepção: um gradual, aonde a formatação do programa ao longo do processo de 
implementação vai absorvendo novas demandas sociais (Salvador e Santo André, por 
exemplo) e outro abrangente, onde desde o início são contempladas todas as ações 
necessárias à melhoria das condições de vida, moradia e trabalho da população-alvo 
(Teresina, por exemplo). Ambos os modelos têm suas vantagens, mas o caso de Santo 
André se destaca na medida em que a incorporação gradual de novos componentes se dá  
pela mobilização dos vários programas sociais em curso no Município. De fato, o que 
ocorre é uma apreciação a priori dos trade-offs que se colocam entre a solução ideal e a 
viabilidade de execução das melhorias diante dos condicionantes técnicos, institucionais 
e financeiros presentes. Mas a opção tomada tem sempre um forte elemento político a 
presidi-la (Rio de Janeiro, por exemplo). 
 
A integração de uma multiplicidade de componentes e ações em espaços bem definidos 
no território exige a articulação institucional entre vários setores e programas em curso 
no Município. A incorporação dos assentamentos urbanizados à cidade formal continua 
sendo um desafio, impondo a necessidade de se estabelecer um novo padrão de 
relacionamento e cooperação, através da negociação de conflitos de interesse e de 
prioridades, incluindo a cooperação intergovernamental uma vez que as principais 
fontes de recursos são de origem federal. 
 
Quanto ao desenho institucional, observam-se duas tendências básicas quanto à gestão 
dos programas: (a) concentração em um único órgão da Administração direta ou indireta 
do Estado ou Município, responsável pela articulação interinstitucional e coordenação 
dos vários agentes intervenientes e atores sociais interessados, e (b) horizontalização, 
onde a gestão é compartilhada pelos responsáveis dos diferentes setores da 
Administração local pertinentes, cujas ações não são subordinadas, mas convergentes e 
sinérgicas. Aparentemente, a horizontalização teria mais condições de minimizar os 
riscos de solução de continuidade decorrentes de mudanças periódicas de Governo. A 
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experiência brasileira mostra que a cada nova Administração Municipal surgem, no 
mínimo, novas prioridades na alocação dos recursos e novas idéias quanto à concepção 
dos projetos (Diadema, por exemplo). Esse fato é confirmado pelo estudo, uma vez que 
vários dos programas se beneficiaram pela reeleição dos respectivos Prefeitos (Vitória, 
Recife, Belém, Teresina, por exemplo).    
 
Em ambos os casos é adotada uma estrutura de tipo matricial buscando a otimização do 
uso dos recursos financeiros, humanos e técnicos disponíveis, apesar das resistências à 
adesão ao novo formato por parte de alguns setores ainda arraigados à forma 
convencional de organização do trabalho baseada na hierarquia funcional, uma tradição 
da Administração Pública no Brasil. 
     
Embora a articulação institucional seja apontada pela maioria dos órgãos gestores 
entrevistados como um fator de sucesso das experiências estudadas, admite-se 
igualmente que aí residem as maiores dificuldades de implementação dos programas, 
em alguns casos superadas (Vitória, por exemplo) e, em outros, com grau de articulação 
ainda insatisfatório (Recife e Porto Alegre, por exemplo).  
 
A opção pela flexibilização dos padrões urbanísticos vigentes como fator de viabilidade 
técnica e financeira dos projetos é uma questão-chave da concepção dos programas, mas 
cujo equacionamento ainda está longe de ser consensual. Por um lado, a legislação que 
rege a produção de loteamentos populares é interpretada como fator de indução à 
ocupação informal do espaço urbano (Belo Horizonte e Goiânia, entre outros 
Municípios em todo o país). Por outro lado, o objetivo de transformação das favelas em 
bairros populares inseridos na malha urbana da cidade formal (expressos em alguns 
casos no nome dos próprios programas, como o Favela-Bairro no Rio de Janeiro e o 
Vila-Bairro em Teresina) ficaria prejudicado. Discute-se quais são os limites da 
desregulação do uso e ocupação do solo, a fim de que não se mantenha ou mesmo 
aprofunde a cisão entre os modos formal e informal de produção da cidade.  
 
A instituição de Áreas ou Zonas de Especial Interesse Social tem sido o instrumento 
mais amplamente adotado para amparar legalmente a flexibilização dos parâmetros 
urbanísticos e as normas técnicas das concessionárias de serviços públicos de infra-
estrutura. Instituídas por lei municipal em oito das dez cidades estudadas, sendo de 
Recife a experiência pioneira, mais antiga e mais conhecida, seguida de Porto Alegre. 
As experiências se distinguem entre si pelo conceito de AEIS ou ZEIS adotado, pela 
ênfase conferida aos aspectos físico-urbanísticos (Rio de Janeiro, por exemplo) ou 
socioeconômicos (Recife, por exemplo) e pelos resultados alcançados. Paradoxalmente, 
Recife e Porto Alegre são, proporcionalmente, entre os casos estudados, os que geraram 
menos resultados na urbanização dessas áreas. 
 
Embora claramente pertencentes a uma raiz comum – redução da pobreza e da 
informalidade urbana –, classificados como programas integrados, eles se distinguem 
entre si pela maior ou menor relevância atribuída aos aspectos físico-urbanísticos 
(Vitória), ambientais (Belém) ou sociais (Santo André).  
 
Em todos os casos, com a finalidade de alcançar os objetivos maiores de reduzir a 
informalidade urbana e melhorar as condições de vida e moradia dos pobres, a 
concepção dos programas inclui, a par das obras de urbanização, a regularização 
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fundiária e um conjunto de ações sociais no campo da educação, treinamento para o 
trabalho, saúde e geração de trabalho e renda.  
 
Observa-se que apenas em alguns casos existe uma preocupação precípua em conceber 
medidas que possam assegurar o controle do adensamento dos assentamentos 
urbanizados, evitar a ocupação das áreas públicas de uso coletivo e manter os 
equipamentos, serviços e benfeitorias executadas. 
 
Analisando os resultados alcançados, observa-se que não são todas as Prefeituras que 
reconhecem a necessidade de conceber e desenvolver, paralelamente aos programas de 
urbanização e regularização fundiária, alternativas habitacionais acessíveis aos 
segmentos de baixa renda a fim de estancar a produção informal da cidade (Belo 
Horizonte, por exemplo, reconhece essa necessidade).  
 
A experiência brasileira indica que a conjugação e a ampliação, simultâneas, de ações 
corretivas – urbanização e regularização fundiária – e preventivas – controle urbanístico 
e ambiental e oferta de alternativas habitacionais e lotes urbanizados – tende a produzir, 
em longo prazo, resultados mais efetivos e sustentáveis.  
 
 
Mobilização de Recursos  
 
A mobilização de recursos é um dos pontos críticos de qualquer um dos programas 
estudados. Com exceção do Rio de Janeiro, que desde o início foi bem-sucedido em 
captar recursos externos junto ao BID, assegurando a execução de duas etapas do 
Favela-Bairro, todas as demais cidades tiveram, em maior ou menor grau, dificuldades 
de acesso a fontes de financiamento adequadas e consistentes com suas necessidades e 
expectativas. No total dos dez programas foram mobilizados, em um período não 
superior a cinco anos, mas que varia caso a caso conforme registrado nas análises 
específicas, recursos no montante de 1.266,433 milhões de reais, beneficiando 499.132 
famílias. 
 
As estratégias adotadas e a capacidade de mobilização de recursos variam em cada caso 
analisado, com resultados bem diferenciados, independentemente do porte e da situação 
econômica de cada cidade. Destacam-se nesse quadro os seguintes exemplos: Rio de 
Janeiro que concentrou seus esforços em tomar empréstimos junto ao BID; Teresina e 
Belo Horizonte que conseguiram mobilizar o maior número de programas federais e 
diversificar sua fontes de financiamento; Porto Alegre e Recife que utilizam apenas 
recursos próprios de seus orçamentos fiscais, e Salvador, onde o Governo do Estado tem 
maior capacidade política de captar recursos nacionais e internacionais.  
 
As principais fontes de financiamento utilizadas no conjunto dos programas analisados 
e a sua participação relativa no montante total de recursos mobilizados são: (a) recursos 
próprios (38,91%), incluídos os dos Fundos Municipais de Habitação; repasses do 
Orçamento Geral da União (6,35%), aí incluídos os recursos do Habitar-Brasil/BID; 
empréstimos do FGTS e do FAT (5,40%); empréstimos externos (46,83%), destacando-
se por excepcional o empréstimo do BID para o Rio de Janeiro; e doações de agências 
bilaterais e multilaterais de cooperação (1,21%).   
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É importante notar que a tarefa de captação de recursos – nacionais ou internacionais –, 
assim como a gestão financeira dos projetos, é assumida pelos órgãos fazendários ou de 
planejamento do Estado ou Município, conforme o caso, os quais são responsáveis pelo 
planejamento, gestão e controle das finanças públicas.  
 
Aos órgãos ou entidades gestoras dos programas cabe tão-somente fornecer as 
informações pertinentes e providenciar a documentação técnica exigida pelas agências 
financiadoras. Esse desenho institucional, em vários dos casos estudados, resulta em 
duplicidade de comando e controle, causando inevitavelmente alongamento de prazos 
de tramitação e desembolso das parcelas previstas, afetando a implementação das ações 
programadas.  
 
Afastados da responsabilidade pela gestão dos recursos, constatou-se que, via de regra, 
os órgãos gestores dos programas não detêm os dados e informações financeiras sobre 
os contratos em andamento. Esse fato acaba por afetar o controle dos custos praticados, 
a revisão dos parâmetros a serem adotados na orçamentação de novos projetos e obras e 
a avaliação econômico-financeira dos programas. Por outro lado, esses dados seriam de 
máxima importância para o planejamento e o acompanhamento da recuperação de 
custos, um aspecto pouco considerado no desenho dos programas, confirmando a 
postura adotada, quase em unanimidade, pelos agentes promotores e financiadores de 
projetos similares ao longo das duas últimas décadas. 
 
Registre-se que, em todos os casos, considerando as competências constitucionais dos 
três níveis de Governo e particularmente o controle do endividamento público pela 
União, é necessária a intervenção dos três níveis de Governo, seja na concessão de 
empréstimos e repasse de recursos, seja na contratação e na execução e aprovação de 
projetos setoriais, obras e serviços de competência estadual ou municipal. Assim, a 
fluidez da cooperação intergovernamental também é necessária ao bom andamento das 
negociações quanto à disponibilidade e à utilização dos recursos financeiros.  
 
A composição dos custos médios por componente, no conjunto dos programas, é 
dificultada pela mencionada fragilidade da base de informações disponíveis, cuja 
superação exigiria pesquisas demoradas em cada uma das cidades. Alguns órgãos 
gestores alegaram ainda uma dificuldade adicional de resgatar os dados requeridos pelo 
fato de estes se estenderem por dois ou mais períodos de Governo. A análise dos dados 
disponíveis aponta a Habitação como o componente que absorve o maior volume de 
recursos (R$8.285,00, em média, por família), seguido do componente infra-estrutura e 
serviços, com um gasto médio por família de R$7.454,00. 
 
Os custos unitários por família, no conjunto dos programas analisados, apresentam 
variações significativas em função das soluções técnicas adotadas, das alternativas 
habitacionais, do escopo das ações sociais e do preço da terra em cada cidade. Não 
obstante é possível inferir que na média, o custo total por família se situa em torno de 
R$ 5.957,22, um valor bastante razoável. Este valor se altera sensivelmente para os 
programas que incorporam o financiamento da construção de novas unidades 
habitacionais.Goiânia, por exemplo, que chega a um custo total por família de R$ 
13.645,93, enquanto Teresina investe, por família, apenas R$ 3.000,00. 
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O Processo de Implementação 
 
Soluções Habitacionais 
 
A totalidade dos programas e projetos analisados, superando as práticas do passado, 
oferece uma multiplicidade de alternativas habitacionais, incluindo desde a produção de 
unidades prontas, embriões, lotes urbanizados ou melhorias habitacionais. A pluralidade 
de soluções representa uma tentativa de aproximar a oferta ao perfil socioeconômico da 
população-alvo dos programas e, por outro lado, compatibilizar os investimentos 
habitacionais aos recursos disponíveis.  
 
Embora as técnicas construtivas e os materiais adotados sejam predominantemente 
tradicionais, as formas de produção das unidades habitacionais variam em cada caso, 
contemplando as modalidades de empreitada, autoconstrução e autogestão, com 
diferenças significativas nos respectivos custos unitários. Em média, as unidades têm 
36,52m2 e custam R$11.836,71, computados nesse custo o valor (estimado) do terreno e 
a parcela proporcional da infra-estrutura implantada.   
 
Em alguns exemplos, forçados pela dificuldade de espaço para construir novas unidades 
habitacionais isoladas, são utilizadas unidades multifamiliares, embora a experiência 
passada mostre que a adoção dessa tipologia vertical não produz bons resultados, 
particularmente pelos gastos com manutenção das áreas comuns. As estratégias de 
sobrevivência dos pobres estão, muitas vezes, relacionadas à forma da habitação – 
atividades comerciais, ampliações para venda ou aluguel de quartos, acúmulo de 
materiais recicláveis para venda posterior etc. – atividades estas inviáveis em 
apartamentos.  
 
A oferta de nova unidade de habitação, via de regra, só ocorre quando há necessidade de 
remanejamento das famílias localizadas em áreas de risco ou áreas destinadas a obras 
públicas ou de diminuição da densidade de ocupação do solo.  
 
Adicionalmente, os programas estipulam outros critérios de elegibilidade para que as 
famílias tenham acesso a alguma das soluções habitacionais propostas, tais como: tempo 
mínimo de permanência na área, rendimentos mensais entre zero e cinco salários 
mínimos (Belo Horizonte), obrigatoriedade de participação nos programas de aumento 
da escolaridade oferecidos pela Prefeitura (Belém), acesso ao Orçamento Participativo 
do Município (Santo André e Belo Horizonte), entre outros critérios. 
 
Em alguns exemplos, as famílias podem utilizar créditos habitacionais para aquisição de 
materiais de construção, ampliação ou melhoria de sua moradia. 
 
Em todos os casos, como princípio e diretriz de projeto urbanístico, os remanejamentos 
são evitados e, quando indispensáveis por motivos técnicos, procura-se realocar as 
famílias dentro do próprio assentamento ou em seu entorno.  
 
No caso de remanejamento, as famílias recebem sem nenhum ônus financeiro uma nova 
moradia (Belém e Rio de Janeiro, por exemplo) ou, alternativamente, indenização ou 
compensação financeira das benfeitorias que realizaram com seu próprio esforço 
(Goiânia e Rio de Janeiro). No caso do pagamento de indenizações, os procedimentos 
variam de programa a programa: alguns exigem a comprovação de aquisição de outra 
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habitação em situação regular (Goiânia), outros fornecem um lote onde as famílias 
podem reconstruir sua casa (Salvador) ou a indenização devida entra como parte do 
pagamento da nova unidade construída pelo Poder Público (Vitória). 
 
 
Infra-estrutura e Serviços Urbanos 
 
A provisão das redes e serviços de infra-estrutura é um dos principais componentes dos 
programas de urbanização de favelas e o que representa maior volume de investimentos 
públicos. A carência de serviços, as dificuldades de acesso às moradias e de circulação 
de pedestres e veículos são, de fato, alguns dos critérios adotados para a caracterização 
desses assentamentos.  
 
As intervenções no sistema viário tendem a ser bastante homogêneas, contemplando em 
geral a melhoria das vias existentes e dos acessos de pedestres através da execução de 
obras de pavimentação, drenagem superficial, construção de escadarias, pequenas 
pontes e obras de contenção de encostas. Mais raramente, o traçado viário é modificado 
para permitir o acesso e a circulação de veículos no interior da área.  
 
Como as favelas, via de regra, se localizam em áreas inadequadas à ocupação - 
mangues, margens inundáveis ou mesmo leitos de rios, encostas íngremes ou terrenos 
geologicamente instáveis – as soluções dos problemas de infra-estrutura e a execução 
das obras de engenharia representam um verdadeiro desafio para os técnicos e 
empreiteiros. 
 
Quanto à instalação das redes de água e esgotamento sanitário, duas são as soluções 
institucionais adotadas: a tarefa é de responsabilidade das concessionárias públicas ou 
privadas, que desenvolvem os projetos, executam e financiam as obras e serviços 
(Goiânia e Porto Alegre) ou a responsabilidade é, parcial ou integralmente, assumida 
pelos órgãos gestores dos programas, os quais repassam às concessionárias as redes 
instaladas.  
 
Três são os problemas observados: (a) exigência pelas concessionárias da utilização de 
padrões de serviços, normas técnicas e tecnologias convencionais incompatíveis com a 
situação física dos assentamentos e com as condições socioeconômicas dos futuros 
usuários; (b) dificuldades de relacionamento e negociação com as concessionárias e (c) 
recuperação de custos dos investimentos.  
 
A recuperação de custos, em princípio, deve ser obtida através da cobrança de tarifas 
sociais, as quais, naturalmente, mesmo que não haja inadimplência dos consumidores, 
cobrem apenas uma parte dos investimentos. Observe-se que, sendo as perdas técnicas e 
comerciais dos sistemas de saneamento muito altas (cerca de 40%, em média), as 
concessionárias, via de regra, não se preocupam de manter controles financeiros 
específicos sobre os serviços conectados aos domicílios localizados em favelas.  
 
Entretanto, quando os investimentos, por razões diversas, são feitos pela Prefeitura, seus 
custos não são recuperados pelo Município, embora as concessionárias recebam o 
capital fixo representado pelas redes instaladas e os resultados financeiros da operação 
dos serviços. Ainda assim, com poucas exceções (Belo Horizonte é um bom exemplo de 
cooperação entre a Prefeitura e a Companhia Estadual de Saneamento – COPASA), as 
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concessionárias não se mostram flexíveis nem interessadas em estender seus serviços às 
comunidades faveladas. 
 
Quanto ao fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, sob responsabilidade 
de concessionárias públicas e privadas (Rio de Janeiro, Belém), os problemas têm sido 
mais fáceis de equacionar. Embora a utilização de soluções alternativa de baixo custo 
tenha sido encontrada apenas em Porto Alegre, é freqüente a cobrança pelas 
concessionárias de tarifas sociais, estabelecidas com base nos padrões mínimos de 
consumo observados nas comunidades pobres, mesmo no caso de serviços privatizados 
(Belém).  
 
Destaque-se a atuação exemplar da Light – concessionária da União, hoje privatizada, 
que mantém um Departamento de Coordenação de Favelas – nas favelas da cidade do 
Rio de Janeiro. A criação do seu Programa de Eletrificação de Favelas, desenvolvido há 
mais de duas décadas no Rio de Janeiro, permitiu reduzir substancialmente as perdas de 
faturamento decorrentes de ligações clandestinas à rede de energia elétrica, ampliar o 
número de conexões (90% dos domicílios foram conectados na década de 1980) e 
manter como meta a universalização dos serviços. O sucesso dessa experiência poderia 
servir de exemplo para todas demais concessionárias de serviços públicos. 
 
A coleta de lixo se faz, na maioria dos casos estudados, pela extensão dos serviços 
regulares do Município às áreas urbanizadas. Além de contribuir para a prevenção de 
riscos ambientais e à saúde pública, destaque-se neste componente a geração de trabalho 
e renda para as comunidades, sob a forma de garis comunitários, coleta seletiva e 
reciclagem.   
 
 
Regularização Fundiária 
 
A concessão de direito real de uso predomina no conjunto de programas analisados  
como instrumento de regularização fundiária (Belo Horizonte e Vitória, por exemplo, 
dão preferência ou também usam, conforme a situação, a emissão de títulos de 
propriedade).    
 
Outras alternativas são o aforamento (Belém, eventualmente Teresina, e Salvador, 
provavelmente) e a alternativa de Goiânia de trabalhar com a concessão de títulos 
individuais ou coletivos.  
 
Grande parte dos assentamentos incluídos nos programas analisados está localizada em 
terras públicas, preferentemente áreas municipais (Porto Alegre, com 70,16%, Goiânia, 
com 56,63% e Vitória com 55%, são exemplos). Não se trata de coincidência: por um 
lado, algumas Administrações locais adotaram essa condição como critério de 
elegibilidade para o acesso aos programas de urbanização e regularização fundiária; por 
outro lado, a invasão de áreas públicas do Município tem sido uma estratégia da 
população. O risco de remoção é menor e a probabilidade de aceder aos serviços 
públicos e os benefícios da regularização da posse é maior.      
 
Porém, essa situação poderá mudar ao longo do tempo. É o caso de Teresina, onde os 
sucessivos Censos de Vilas e Favelas (1993, 1996 e 1999) mostram o gradual aumento 
de invasões de áreas particulares em função do esgotamento das áreas públicas 

 16



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

“disponíveis”. Em várias cidades, por esse motivo, as favelas se deslocaram para a 
periferia ou mesmo para os Municípios vizinhos no caso das regiões metropolitanas 
(Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, por exemplo). Em Salvador, assim 
como em Belém ou no próprio Rio de Janeiro, as ocupações dos mangues e margens 
ribeirinhas refletem a disputa dos pobres pelos terrenos em área firme.  
 
De forma geral, para os assentamentos que ocupam áreas particulares, as alternativas de 
regularização são a desapropriação por interesse social ou as ações de usucapião – 
individual ou coletivo. Ressalte-se que a aquisição de terras, por meio de 
desapropriação, para fins de regularização, não é financiável pela maioria das agências 
financeiras nacionais e internacionais, devendo ser contrapartida local. 
 
Cabe ressaltar que ainda é cedo para que as cidades possam fazer uso dos instrumentos 
regulados pelo Estatuto da Cidade, e a concessão de direito real de uso e a usucapião 
ainda obedecem ao disposto no Código Civil. Mas com a possibilidade de aprovação do 
novo Código Civil e os dispositivos do Estatuto da Cidade, esse quadro jurídico deve 
mudar, facilitando a regularização fundiária.  
 
Destaquem-se dois casos singulares: em Santo André a não aquisição de terra é 
premissa para a implantação do programa, refletindo postura ideológica de 
reconhecimento do direito à terra por seus ocupantes efetivos; no Recife, as primeiras 
áreas do PREZEIS eram particulares, sendo objeto de desapropriação e aquisição pelas 
próprias famílias financiadas com recursos do programa, uma solução negociada entre a 
Prefeitura e as respectivas comunidades.  
 
Em vista da complexidade da legislação e dos procedimentos necessários à efetivação 
da situação de propriedade ou posse dos imóveis, não surpreende que os resultados das 
ações de regularização fundiária alcançados, até o momento, sejam pouco expressivos. 
 
Em termos quantitativos, os programa mais bem-sucedidos são, até o momento, os de 
Belo Horizonte (8.601 lotes regularizados) e Teresina (7.005), os quais se inserem nas 
respectivas políticas municipais de habitação de interesse social. No caso do Rio de 
Janeiro observa-se que, embora o Programa Morar Legal – abrangendo loteamentos 
clandestinos ou irregulares – tenha avançado bastante, apenas um pequeno número das 
favelas integrantes da primeira etapa do Programa Favela-Bairro (cinco em 51) teve a 
emissão dos títulos de propriedade completada. 
 
Com a finalidade de superar os problemas de registro dos imóveis, algumas das cidades 
estudadas têm conseguido estabelecer acordos de cooperação com os cartórios (Vitória) 
e Administrações Estaduais (Belém e Belo Horizonte), buscando agilizar os processos, 
reduzir custos cartorários e conseguir a isenção do Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis devido. 
 
Apesar dos benefícios auferidos com a titulação muitas famílias preferem “vender” ou 
transferir seus imóveis, no mercado imobiliário informal, optando por usar o capital 
realizado para sua sobrevivência ou para outros fins. Observe-se que não existem dados 
precisos sobre esse fenômeno, porque raros são os casos que mantêm acompanhamento 
ou controle dessa situação. Em geral, essa substituição das famílias não é bem aceita 
pelos órgãos gestores dos programas no temor que possam gerar novos problemas de 
informalidade urbana. Algumas das Prefeituras estudadas, como Belém, procuram 
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assegurar a permanência das famílias nas áreas urbanizadas através de acordos e ações 
sociais. O caso de Goiânia merece destaque na medida em que, após a outorga do título 
de propriedade, a Prefeitura, através da sua Secretaria de Fiscalização Urbana, mantém 
uma rígida fiscalização para garantir que não haja transferência dos imóveis.   
 
Ainda assim, em geral, as famílias tendem a valorizar pouco a obtenção dos títulos de 
propriedade. A experiência de Belém é ilustrativa: das 231 famílias em condições de dar 
início ao processo de registro do título, apenas 50 o fizeram. A hipótese de que a 
titulação permitiria a obtenção de créditos e sustentaria investimentos em atividades 
produtivas, não encontra sustentação na experiência brasileira. Mesmo porque os 
sistemas de crédito encontraram outras formas mais expeditas de garantia. 
 
Esclarecedor também é o caso de Porto Alegre. Enquanto em 1994 a regularização 
fundiária foi a primeira prioridade do Orçamento Participativo, nos anos mais recentes o 
fato não se repetiu. As informações disponíveis permitem inferir que os investimentos 
públicos nas favelas são suficientes para que as comunidades se sintam bastante seguras 
de que não serão removidas e, em conseqüência, desloquem para outras questões as suas 
demandas prioritárias. De qualquer forma, elas continuam operando no mercado 
imobiliário informal, como sempre o fizeram, mesmo que não possuam títulos de 
propriedade ou documentos válidos sobre os seus direitos de posse.      
 
 
Regularização Urbanística 
 
Partindo da unanimidade de que os padrões de urbanização precisam necessariamente 
ser flexibilizados a fim de viabilizar os projetos de urbanização de favelas, a declaração 
de áreas ou zonas de especial interesse social se constitui na alternativa predominante 
nos programas estudados. Para cada assentamento são definidos padrões urbanísticos e 
edilícios específicos e adequados às diferentes situações.  
 
Entre as dez experiências analisadas podem ser identificados dois modelos básicos de 
procedimentos. O primeiro parte da delimitação, em lei específica, de cada 
assentamento, zona ou área urbana como AEIS, seguida da elaboração de um projeto ou 
plano urbanístico, em geral, contando com a participação comunitária (Goiânia, Santo 
André, Belo Horizonte e Porto Alegre).  No segundo modelo, a própria lei de criação 
das ZEIS ou AEIS estipula os critérios ou parâmetros gerais a serem obedecidos na 
urbanização das áreas (Vitória e Recife). 
  
Em alguns casos, o projeto de urbanização antecede a declaração da área como AEIS 
(Rio de Janeiro e Santo André), examinando-se, a priori, a viabilidade técnica, jurídica 
e financeira da intervenção. 
 
Destaque-se o caso de Vitória pela abordagem da questão das favelas como um 
problema de desenvolvimento urbano. O Projeto Terra surgiu do Plano Estratégico do 
Município, e o Plano de Desenvolvimento Urbano de Vitória inclui no zoneamento para 
fins de planejamento como Zonas de Intervenção Pública Prioritária as 15 “poligonais” 
– áreas urbanas que podem abranger dois ou mais assentamentos informais – a serem 
objeto de urbanização e regularização fundiária.     
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Após as obras de urbanização, o projeto urbanístico das favelas é a base do respectivo 
projeto fundiário. Mas esse procedimento não tem sido sempre completado com a 
formalização da regularização urbanística das áreas, um processo necessário ao seu 
desenvolvimento futuro como área urbana integrada na estrutura da cidade formal.  
 
Em várias cidades, além desses cuidados, as Prefeituras têm adotado medidas de caráter 
preventivo para estancar a reprodução dos assentamentos informais, entre outras: 
produção pública de novas unidades habitacionais de interesse social (Belo Horizonte e 
Goiânia que operam vários programas habitacionais), apoio a novas formas de moradia 
(Rio de Janeiro) e estímulo à produção formal de moradias através da simplificação dos 
processos, redução dos prazos e custos de licenciamento de obras e concessão de habite-
se (Vitória).         
 
 
Mobilização e Participação Comunitária 
 
Observa-se no conjunto de programas estudados a inclusão de diversas formas de 
participação da população-alvo na formulação e implantação de projetos. Reconhece-se 
que essa participação é estratégica para os trabalhos desenvolvidos, embora o êxito e a 
intensidade da mobilização popular variem em cada caso.  
 
O PREZEIS no Recife é uma das experiências pioneiras nessa linha de atuação, uma 
vez que o próprio programa foi criado por iniciativa popular. Além de estimular a 
criação em cada ZEIS de Comissão Municipal de Urbanização Local – pré-requisito 
para inclusão da área na programação do PREZEIS –, o programa é dirigido por um 
Fórum constituído por representantes municipais, representantes das organizações não 
governamentais que prestam assessoria popular e por representantes de cada ZEIS. Em 
que pese o pequeno número de ZEIS efetivamente urbanizadas, a abertura e o 
funcionamento dos canais de comunicação com as comunidades faveladas são 
considerados o maior êxito do programa.  
 
Em Belo Horizonte, representantes das comunidades atuam no Orçamento Participativo 
da Habitação e nas Comissões de Fiscalização, Planejamento e Acompanhamento das 
Obras. Em Vitória as comissões de moradores são consideradas os principais parceiros 
do Projeto Terra, sendo co-responsáveis em diversas ações. Representantes dessas 
comissões também participam do Fórum Setorial que articula a comunidade pobre e os 
moradores das áreas urbanas da vizinhança, abrindo novas possibilidades de integração 
na cidade formal e inclusão social. No Rio de Janeiro, o Favela-Bairro, após a conclusão 
das obras de urbanização, implanta Postos  de Orientação Urbanística e Social em cada 
assentamento.  
 
A participação tem sido fortalecida através de ações sociais, de educação, capacitação, 
aprendizado e do exercício das práticas de planejamento e gestão democrática. Em 
Belém, o programa assinala que o conjunto de ações sociais deve ter caráter pedagógico 
e participativo.   
 
Santo André é um exemplo que se sobressai, uma vez que a inclusão social é um dos 
principais objetivos do seu programa. Como resultado, a comunidade vem superando a 
condição de mera espectadora para ser protagonista de sua própria transformação.  
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Nas cidades que adotam o Orçamento Participativo, a inserção comunitária tem 
evoluído dos temas de seu interesse particular mais imediato para as questões de 
interesse coletivo e da cidade como um todo. Desta forma, conclui-se que, nestes casos, 
a urbanização de assentamentos informais tem sido um laboratório para o 
desenvolvimento de novas formas de planejamento e gestão urbana.       
 
 
Etapa Pós-Conclusão 
 
A análise da última etapa de implementação dos projetos, etapa denominada neste 
estudo como de operação ou pós-conclusão (das obras e serviços), buscou identificar as 
condições efetivas e as medidas adotadas para assegurar: (a) a continuidade das ações 
voltadas para melhoria das condições de vida e moradia nos assentamentos, sua inserção 
urbana na cidade formal e a inclusão social da comunidade, e (b) a sustentabilidade do 
processo de desenvolvimento local iniciado com a implantação dos programas. 
 
Foram identificados, em cada programa, os possíveis fatores de risco que ameaçariam a 
sua continuidade e sustentabilidade  e o futuro dos assentamentos urbanizados.   
 
As análises apontam que os órgãos responsáveis, via de regra, não dispõem de 
mecanismos institucionais capazes de fiscalizar e controlar o crescimento populacional 
dos assentamentos regularizados resultante de adensamento propiciado por: (a) 
expansão da área construída das unidades habitacionais; (b) coabitação; (c) construção 
de novas unidades nos fundos de lotes ou seu desmembramento e (d) novas invasões de 
áreas públicas de uso coletivo ou proteção ambiental.  
 
Em alguns casos, na impossibilidade de contar apenas com os efetivos locais, os 
projetos procuram mobilizar a comunidade, suas organizações e lideranças para que 
colaborem ou até mesmo assumam as funções de fiscalização e controle social. 
 
Cabe notar, contudo, a relativa ausência de preocupação com o assunto em vários dos 
casos analisados, acentuando o risco de perda dos investimentos realizados, deterioração 
das redes e equipamentos instalados e degradação ambiental. No entanto, a experiência 
passada demonstrou à exaustão que não são poucas as situações em que se tornou 
necessário realizar, ao longo do tempo, sucessivas obras de recuperação dos 
assentamentos já beneficiados e novos projetos de urbanização.  
 
Várias cidades analisadas – Goiânia, Teresina, Santo André e Belém – trabalham com a 
hipótese de que o desenvolvimento e a implantação de sistemas permanentes de 
monitoramento e avaliação possam ser instrumentos de gestão capazes de minimizar a 
ocorrência de ocupações informais. Contudo, ainda é cedo para verificar tal hipótese. 
 
Outro fator de risco é o surgimento de novas invasões e ocupações informais das áreas 
beneficiadas ou seu entorno (Salvador). A superação desse risco basicamente depende 
de: (a) eficácia da fiscalização sobre a ocupação indevida de áreas públicas de uso 
coletivo ou áreas de propriedade particular vagas ou subutilizadas; (b) eficácia do 
controle urbanístico, ambiental e das atividades edilícias e dos mecanismos 
administrativos e fiscais que estabeleçam punições para os responsáveis pelo não 
cumprimento das leis e (c) ampliação da oferta de novos lotes dotados de serviços e 
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unidades habitacionais e de opções de moradia compatíveis com as condições 
socioeconômicas dos pobres (Belo Horizonte e Goiânia). 
 
Embora a legislação sobre as áreas ou zonas especiais de interesse social possa 
restringir a sua expansão física, é imprescindível que cada área tenha o seu próprio 
plano urbanístico – e projeto de loteamento – aprovado pelas autoridades competentes 
de modo a regular o uso e a ocupação do solo e orientar o seu desenvolvimento futuro. 
Essa medida vem sendo adotada, embora parcialmente, em quase todos os casos (exceto 
Salvador e Teresina).  
 
Raros são os casos onde são reguladas e controladas as atividades de construção 
realizadas pelos próprios moradores seja na ampliação ou melhoria de suas moradias.   
Porto Alegre, Recife, Vitória, são exemplos a serem considerados, assim como a 
estratégia de utilizar um projeto-padrão pré-aprovado para as edificações residenciais, 
como em Santo André e Goiânia. Contudo, ainda é cedo para se avaliar a eficácia das 
diferentes estratégias.  
 
Quanto ao terceiro fator de risco, refere-se à permanência dos moradores diante da  
valorização dos imóveis e das estratégias de sobrevivência das famílias. O 
reconhecimento do direito dos moradores de usarem os seus imóveis como um ativo 
financeiro importante, disponível para alavancar recursos com vistas a melhorar suas 
condições de renda e trabalho, é uma questão ainda muito polêmica no Brasil, sobretudo 
ao se considerar os subsídios públicos praticados e a resistência do Poder Público de 
promover a recuperação de custos. 
 
Os casos analisados confirmam a experiência brasileira disponível, isto é, as melhorias 
urbanas e habitacionais promovidas e mesmo a titulação das propriedades não têm sido 
suficientes para assegurar a permanência das famílias beneficiadas na área.  
 
Em geral, são duas as medidas adotadas para minimizar esse problema: (a) reconhecer o 
direito de posse mediante contratos de concessão de direito real de uso, que impedem a 
venda do imóvel pelo prazo da concessão e (b) dar continuidade a uma série de 
programas e ações sociais que ampliem e consolidem os benefícios auferidos pelas 
famílias que permaneçam da área. 
 
Quanto aos problemas financeiros que podem representar riscos para a continuidade e a 
sustentabilidade do programa referem-se a: (a) dificuldades de acesso a fontes de 
financiamento; (b) garantia de manutenção dos subsídios diretos e indiretos praticados, 
via de regra, com recursos próprios do Estado ou Município e (c) ausência de estratégia 
de recuperação de custos. 
 
Cada um desses problemas mereceu ampla discussão nas análises realizadas, ficando 
patente, na maioria dos casos, que os esquemas de financiamento dos programas, no 
longo prazo, não são suficientes para assegurar a continuidade das obras e melhorias em 
outras favelas, nem a sustentação do desenvolvimento das comunidades conforme 
planejado.    
 
No entendimento de que os favelados não têm capacidade para pagar pelos custos das 
benfeitorias e serviços recebidos, nem seria socialmente justo cobrar desse segmento 
qualquer contribuição que venha a onerar seus orçamentos familiares, existe pouca 
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disposição do Estado e das Prefeituras de trabalharem na perspectiva da recuperação de 
custos. 
 
Quanto ao risco da ocorrência possível, e previsível no contexto da Administração 
Pública brasileira, de descontinuidades geradas por mudanças político-administrativas a 
cada quatro anos, os órgãos gestores trabalham com a expectativa de que a participação 
ativa da população, o apoio das organizações sociais e o reconhecimento público dos 
resultados alcançados consigam defender a manutenção dos programas. Em suma, para 
lidar com os riscos em questão, inerentes ao processo democrático, existem também 
estratégias de utilização de instrumentos de gestão democrática. Essa, aliás, é uma lição 
que pode ser aprendida no caso do Recife, uma vez que o PREZEIS conseguiu 
sobreviver em sete Administrações Municipais.     
 
Uma questão-chave para o sucesso de uma transição não traumática para o programa, 
além de uma boa documentação e avaliação independente dos resultados alcançados, 
mas nem sempre presente nos casos analisados, é considerar devidamente no 
cronograma de implementação o timing político. Desconhecê-lo, como o fazem as 
experiências analisadas, é arriscar a garantia de continuidade das ações e investimentos 
planejados, os quais ultrapassam os quatro anos de um Governo.   
 
Mudanças nas políticas macroeconômicas do país podem afetar não só as finanças 
públicas e a capacidade de investimento do Poder Público local mas a própria 
capacidade econômica das famílias. Porém, tais mudanças são, via de regra, de difícil 
previsão pelos gestores locais, assim como é igualmente difícil adotar medidas que 
previnam os riscos decorrentes para a sustentabilidade do programa.  
 
Em parte, tais riscos poderiam ser minimizados por ações de fomento à economia local 
e por uma estratégia firme de recuperação de custos e de acesso ao crédito direto aos 
moradores que tornasse o desenvolvimento das comunidades auto-sustentável e menos 
vulnerável a conjunturas econômicas adversas.  
 
A evolução do quadro jurídico e legal, que regula a função social da propriedade e da 
cidade, pode trazer riscos à consolidação dos resultados esperados quanto à 
regularização fundiária. Ainda é temerário afirmar qual será o efeito na prática do 
Estatuto da Cidade, aprovado somente em 2001, e a eficácia dos novos instrumentos 
nele regulamentados, ou como eles poderão influir nas decisões judiciais sobre a 
propriedade imobiliária urbana. 
  
Como o ciclo de obras e serviços, via de regra, se conclui muito antes da efetiva 
regularização fundiária, de fato não existem garantias, nos programas estudados, de que 
todas as famílias moradoras vão receber a titulação esperada dentro de um horizonte de 
tempo razoável. A regularização incompleta do assentamento poderá alimentar ou 
realimentar todo um processo de ocupação ilegal de imóveis e sua transação à margem 
da lei. 
 
Observa-se que as iniciativas de urbanização de favelas e de regularização fundiária, de 
fato, não substituem políticas urbanas e habitacionais, nos três níveis de Governo, que 
ofereçam meios efetivos de reduzir os déficit habitacional e de serviços, e de combate à 
pobreza urbana.  
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Evitar o risco de surgimento de novas invasões e ocupações ilegais de terra pública ou 
privada, entre outras medidas de ordem jurídica e administrativa cabíveis, requer a 
ampliação da oferta de alternativas de assentamento e opções habitacionais para aqueles 
que não têm acesso aos bens e produtos existentes no mercado imobiliário formal.  
 
Mas, apenas em alguns casos estudados, o Município possui uma política de habitação 
aprovada em lei própria, que atribua a necessária prioridade ao atendimento da demanda 
por habitações de interesse social. São exemplos: Goiânia e Belo Horizonte e, em parte, 
o Rio de Janeiro.  
 
A experiência brasileira disponível e os dados censitários relativos ao déficit 
habitacional mostram que as cidades continuam por décadas a conviver com os 
problemas das áreas informais. Com exceção de Teresina, todas as demais cidades 
incluídas neste estudo têm uma história, mais ou menos longa, de tentar resolver 
“definitivamente” o problema. Muitas vezes, derrotados em seu intento, dirigentes e 
técnicos municipais alegam que “a favela não é problema, mas solução”, como os 
programas tentam demonstrar.    
 
Apesar de ser um argumento muito usado no país, ao aceitá-lo como verdadeiro corre-se 
o risco de não reconhecer a incapacidade da União, dos Estados e Municípios de 
equacionarem os problemas gerados por uma urbanização acelerada, espacialmente 
concentradora e socialmente excludente. Obviamente, essa situação reflete a baixa 
prioridade da questão urbana e habitacional nas agendas de Governo. 
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Conclusões Principais 
 
As análises realizadas permitiram concluir que, independente dos diferentes contextos 
locais, escalas de atuação e circunstâncias políticas prevalecentes em cada cidade, 
existem pontos comuns em todas as experiências estudadas. As principais 
características, obstáculos e fatores de risco comuns à maioria dos programas, 
detalhadas no Capítulo 2 do Volume II do Relatório, são as que seguem.  
 
As principais características comuns são: escala de atuação; objetivos e metas 
ambiciosos; escopo abrangente; predominância do enfoque físico-urbanístico; provisão 
ou recuperação de espaços públicos de uso coletivo; descasamento no tempo de 
execução dos projetos de urbanização e fundiários; baixos resultados no  
reconhecimento formal  dos imóveis; prioridade aos benefícios tangíveis de curto prazo; 
mobilização da participação das lideranças e organizações comunitárias e sociais.   
  
Os principais obstáculos comuns enfrentados em maior ou menor grau pelos órgãos 
gestores e que afetam o bom andamento dos programas e o alcance dos resultados 
esperados são de ordem financeira – dificuldades na captação, na gestão e na aplicação 
de recursos; técnica – dificuldades de solucionar os problemas técnicos apresentados 
pelas características geológicas, topográficas, ambientais e do tipo de ocupação dos 
assentamentos; informacional – ausência de sistemas de coleta, armazenamento e 
recuperação de informações e base de dados que dêem suporte ao planejamento, à 
gestão e ao monitoramento dos programas; jurídica – arcabouço legal e normativo de 
aplicação complexa, práticas e procedimentos judiciais e cartorários inadequados à 
solução dos problemas fundiários; institucional – dificuldades decorrentes da estrutura 
setorial e hierárquica da Administração Pública e grande número de órgãos e entidades 
intervenientes nos programas; de ordem política – falhas de comunicação social que 
afetam a compreensão e a aceitação das propostas do Poder Público e a negociação dos 
conflitos de interesse entre as lideranças comunitárias e a população-alvo dos projetos.                
 
Não são poucos os fatores de risco que ameaçam a continuidade e a sustentabilidade dos 
programas em longo prazo. Os mais comuns se referem: à ausência de acompanhamento 
e controle efetivo do crescimento e expansão dos assentamentos urbanizados; à 
ineficácia dos controles urbanístico e ambiental das áreas urbanas; à falta de lastro em 
fontes de financiamento permanentes, consistentes e compatíveis com as finanças 
municipais e com os orçamentos familiares; ao alto volume de subsídios, diretos e 
indiretos, praticados sem garantia de manutenção em longo prazo; às fortes resistências 
à recuperação de custos pelo Poder Público; à incompatibilidade intrínseca entre o 
tempo de maturação dos projetos e programas e o timing político; às mudanças nas 
políticas macroeconômicas que venham a afetar as finanças municipais, a renda das 
famílias pobres e a economia local.   
 
Foram identificadas as principais implicações para as políticas públicas no sentido de 
ajustá-las aos objetivos de melhoria das condições de vida e moradia das famílias 
pobres que vivem em favelas e de redução da informalidade urbana. O exemplo das dez 
cidades permite concluir que, em cooperação com os outros níveis e esferas de 
Governo, são necessárias mudanças ou aperfeiçoamentos, detalhados no Capítulo 2 do 
Volume II, quanto às políticas urbana, fundiária, habitacional, de saneamento, 
financiamento e desenvolvimento de recursos humanos.          
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Essas são as principais questões a enfrentar para que os programas de urbanização de 
favelas e regularização fundiária possam se multiplicar em todo o país, ganhando 
progressivamente escala compatível com a dimensão do problema.  
 
 
Recomendações 
 
Diante das conclusões apontadas, recomenda-se que o Cities Alliance examine a 
oportunidade e a viabilidade de realizar ou apoiar avaliações independentes de alguns 
dos programas analisados, os quais, em sua grande maioria, nunca foram objeto de 
avaliação.  
 
Igualmente recomenda-se que sejam desenvolvidos estudos aplicados e consultas que 
contribuam para a superação dos obstáculos encontrados e para o fortalecimento 
institucional dos órgãos municipais gestores dos programas, de modo a melhorar o 
desempenho dos programas e minimizar os fatores de risco para a sua continuidade, 
expansão e sustentabilidade no longo prazo.   
 
Atendendo o interesse das cidades consultadas, no sentido de conhecerem e discutirem 
entre si as respectivas experiências, recomenda-se ao Cities Alliance que promova um 
encontro dos órgãos gestores dos programas, o qual poderá ser o  início de um processo 
permanente de intercâmbio e aprendizagem das partes interessadas. 
  
Quanto à proposta de uma estratégia nacional de urbanização de favelas e regularização 
fundiária para o Brasil, recomenda-se ao Cities Alliance que uma possível agenda de 
ações considere a necessidade da cooperação da União, dos Estados e Municípios para 
que sejam enfrentados, no âmbito de suas competências constitucionais, os desafios a 
serem vencidos, detalhados no Capítulo 3 do Volume II do Relatório.            
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1. OBJETIVOS 
 
Com o fim de obter uma amostra significativa da experiência brasileira em 
regularização urbanística e fundiária de assentamentos informais, foram definidos como 
objetivos do presente Estudo:  
 
• Realizar um estudo crítico da experiência brasileira em urbanização e regularização 

de assentamentos informais,  a partir de dez programas ou projetos em curso, 
implementados nos últimos dez anos por autoridades municipais ou estaduais, com a 
participação da sociedade civil e organizações comunitárias. 

 
• Assinalar as lições aprendidas, como forma de subsídio à ampliação de escala das 

iniciativas de urbanização de favelas no Brasil. 
 
• Prover informações básicas visando á construção de uma base de dados das 

experiências brasileiras de Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária. 
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2. METODOLOGIA 
 
As experiências selecionadas para este Estudo possuem como traço comum o fato de 
serem reconhecidas nacional e, em alguns casos, também internacionalmente. Esta 
visibilidade e reconhecimento decorrem, em geral, de resultados e contribuições que 
estas experiências vêm acumulando para a: 
 
• A melhoria e sustentabilidade dos ambientes urbanos onde se inserem os 

assentamentos beneficiados.  
• Elevação das condições de acesso à habitação e aos serviços públicos.  
• Ampliação de oportunidades de inclusão social. 
 
A proposta é reunir o maior número possível de informações sobre cada experiência e o 
contexto urbano a que pertencem. Este conjunto de informações foi sistematizado de 
forma objetiva, com o preenchimento de templates, analisado segundo óticas específicas 
e complementado por visitas expeditas a campo, visando à consecução dos seguintes 
objetivos: 
• Identificação e aferição de fatores de sucesso que distinguem e explicam o 

reconhecimento de cada experiência.  
• Identificação e análise das lições aprendidas nos distintos momentos do projeto: 

concepção, implementação e operação (pós-conclusão) 
 
Os resultados e impactos alcançados por cada uma das experiências resultam de fatores 
distintos, isoladamente ou de forma combinada. Tais fatores nem sempre são visíveis e, 
em si, não representam resultados tangíveis, mas, por certo, neles se poderão encontrar 
as razões efetivas dos logros e obstáculos encontrados. Trata-se de fatores de natureza 
política, institucional ou tecnológica, entendendo-se este último grupo de forma 
ampliada, ou não restrita a tecnologias construtivas, mas estendendo-se o conceito de 
tecnologia às áreas social e jurídica. 
 
Determinado este campo de agrupamento, apresentam-se, a seguir, alguns fatores que, 
apontados de forma recorrente em avaliações de iniciativas similares, podem orientar a 
análise: 
 
a) Políticos:  
• a motivação política para a decisão sobre a implantação do programa/projeto; 
• a adequada concepção de relações de cooperação intergovernamental e a 

manutenção destas relações ao longo do processo de implementação;  
• a continuidade administrativa no nível local de Governo;  
• uma articulação cooperativa horizontal entre agências de uma mesma Administração 

local ou do mesmo nível de Governo;  
• apoios e parcerias com a sociedade civil, em especial com os segmentos organizados 

da população etc.  
 
b) Institucionais: 
• uma engenharia financeira adequada e bem implementada; 
• a disponibilidade de bases e sistemas de informações adequadamente gerenciados; 
• instrumentos de gestão de parcerias / parcerias bem-sucedidas;  
• capacidade de gestão de processos decisórios;  
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• a capacidade de gerenciar projetos que integram um grande número de intervenções 
setoriais;  

• correção e transparência na gestão dos recursos financeiros mobilizados; 
• sinergia e integração com outros programas, projetos e investimentos públicos 

relacionados à área e à população beneficiada etc. 
 
c) Tecnológicos: 
• soluções apropriadas e de baixo custo de projetos arquitetônicos e urbanísticos;  
• uso de tecnologias apropriadas para solucionar o provimento de serviços urbanos;  
• uso adequado ou inovador de instrumentos de regularização fundiária;  
• estratégias capazes de mobilizar e potencializar o capital social existente e latente 

nas comunidades etc. 
 
Estes conjuntos de fatores constituem os fundamentos de orientação da análise das 
experiências focalizadas no Estudo, e são fatores verificáveis em dois momentos 
distintos do projeto: em sua concepção e em sua implementação. Através da 
comparação destes dois momentos, é possível aferir se foram ou não os determinantes 
de sucesso da iniciativa.  
 
A detecção das lições aprendidas tem por objetivo sinalizar a correção de rumos na 
implementação de iniciativas similares, assim como a replicação, em escala mais 
ampliada, de programas de urbanização, entendidos de forma mais abrangente, como 
políticas de controle da produção informal de cidade.  
 
Finalmente, é preciso reconhecer que muitas das iniciativas de regularização, 
urbanização e integração social de assentamentos informais tidas como bem-sucedidas, 
revelam-se frágeis ao cabo de um tempo após sua conclusão. Por não trazerem em si 
requisitos suficientes de sustentabilidade institucional, financeira ou econômica, os 
resultados alcançados nas dimensões, social, física e ambiental da iniciativa terminam 
por diluir-se. 
 
Não é incomum verificar, a posteriori, que bons resultados e impactos notáveis de uma 
iniciativa tornaram-se ameaçados, entre outros, pelos seguintes fatores de risco: 
 
a) Financeiros, como: 
 inexistência ou precariedade de mecanismos de recuperação de custos e 

investimentos do programa/projeto, colocando em risco sua manutenção, 
ampliação e replicação pelo agente promotor; 

 indefinição de políticas tarifárias para a oferta de serviços urbanos, específica e 
compatível com a capacidade de pagamento da comunidade; 

 falta de previsão de recursos necessários à adequada operação de equipamentos 
públicos ofertados, sobretudo os sociais etc. 

  
b) Institucionais, como: 
 utilização de instrumentos inadequados, ou mesmo leniência, no tratamento de 

questões relativas à regularização fundiária; 
 inadequada gestão de parcerias, sobretudo com as organizações comunitárias, 

após a conclusão e “entrega” do empreendimento; 
 incapacidade técnica do Poder Público ou da própria comunidade na operação de 

tecnologias não convencionais; 
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 inexistência ou fragilidade sistemas de monitoramento e avaliação por parte do 
Poder Público local; 

 incompatibilidade entre o investimento promovido e a legislação urbanística 
local etc. 

 
c) Econômicos, como: 
 o fato de o Projeto não incluir (ou incluir em escala insuficiente) componente de 

geração de emprego e renda, nem contemplar mecanismos de 
complementaridade com outros programas públicos desta natureza incidentes 
sobre a área, prejudicando as possibilidades de inclusão social e urbanística 
decorrentes da iniciativa e a própria manutenção dos investimentos pela 
comunidade; 

 o fato de o Projeto não atentar para outras possibilidades de inserção econômica 
nos circuitos da economia formal da cidade, em especial no entorno do 
assentamento, também limitando as condições de inclusão social e econômica 
das famílias beneficiadas e perpetuando problemas de transporte e deslocamento 
na cidade; 

 a falta de capacidade institucional e de treinamento das comunidades para a 
gestão de microempreendimentos, mesmo quando incentivados nos 
projetos/programas; 

 a falta de oferta de microcrédito, inviabilizando o desenvolvimento destes 
microempreendimentos comunitários, mesmo quando sua criação decorre de 
ações desenvolvidas no âmbito dos projetos/programas. 

 
No caso das iniciativas selecionadas para análise neste Estudo, foram considerados, em 
sua maioria, Programas de intervenções em larga escala, que se subdividem em 
subprojetos implementados em mais de uma área da cidade. São todos 
projetos/programas cuja implementação está em processo e, em muitos casos, 
representam efetivamente políticas locais para o enfrentamento de questões relativas à 
recuperação de assentamentos informais, resistindo, algumas vezes, a mudanças de 
Governo.  Esta característica, sem dúvida, representa uma evolução na abordagem do 
problema e a oportunidade de diminuir riscos e assegurar sustentabilidade aos 
investimentos.  
 
Neste sentido, a análise sobre esta etapa de operação/pós-conclusão, mesmo para 
Programas com as características dos aqui analisados, se não pode revelar problemas 
evidentes na manutenção de resultados e impactos dos Projetos – verificados 
principalmente no médio e longo prazos – pode revelar riscos do próprio Programa, 
fazendo reverter este aprendizado também para a concepção de políticas, e para a 
definição de Programas e projetos similares. 
 
 
2.1. Objetivos específicos da análise 
 
2.1.1. A Concepção do Projeto/Programa 
 
No primeiro momento, relativo à fase de concepção do Programa/Projeto, a partir da 
identificação dos determinantes institucionais e políticos que definem sua origem e 
fundamentação conceitual e tecnológica, será importante analisar: 
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 Quais fatores parecem ter contribuído efetivamente para a consecução de 
resultados positivos.  

 Como estes fatores foram combinados e relacionados para que o 
programa/projeto fosse concebido. 

 Quais fatores foram relegados ou tratados de forma equivocada, determinando 
problemas e impasses no processo de implementação. 

 
Com base nestas questões norteadoras, se recupera o procedimento recomendado para 
análise dos fatores políticos, institucionais e tecnológicos listados no item anterior – 
básicos para a definição do processo de análise – procurando-se identificar os campos 
de informações existentes no template que podem contribuir para o avanço nas 
conclusões e como estas informações podem ser correlacionadas, de modo a se 
sublinhar as inovações encontradas, as explicações para o sucesso da iniciativa (sempre 
tendo em vista a questão central da análise) e as lições aprendidas, em relação à 
concepção do projeto/programa. 
 

Momento do Projeto CONCEPÇÃO Grupos 
de 

fatores 
Fatores / Variáveis de análise Campos do Template Indicações para Análise 

(+ = melhor) 
1. motivação política A5 B8 B10  apoios locais e extralocais  
2. cooperação 
intergovernamental 

B5 B14   compromissos assumidos 

3. continuidade administrativa B10 B11   suporta mudanças 
4. cooperação horizontal B9 B10 B13  compromissos assumidos PO

LÍ
TI

C
O

S 

5. parcerias com sociedade civil B3 B9 B10  apoios sociedade civil 
6. engenharia financeira 
adequada 

B8 B9 B10  recursos pré-contratados   

7. base e sistemas de 
informação 

A3 A4 A5 B4/12 relação informação / 
Projeto 

8. gestão de parcerias B8 B9 B13  capacidade institucional 
9. gestão de projetos 
multissetoriais  

B4 B14   experiência/estrutura/ 
pessoal 

10. processos/tomada de 
decisões  

B2 B3 B14  estrutura e participação 

11. gestão financeira  B9 B10 B15  estrutura e participação 

 
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
IS

 

12. integração com outros 
Projetos/programas 

B4 B10 B13  relação programas / Projeto 

13. tecnologia urbana e 
habitação 

A4 B7 B13  projetos X 
demandas/viabilidade 

14. tecnologias sistemas 
urbanos 

A5 B.4 B13  projetos x 
demandas/viabilidade 

15.instrumentos de Reg. 
Fundiária 

A5 B.13   situação X instrumentos 

16. estratégias de inclusão 
social 

A2 A3 B2 B13 situação X instrumentos 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

S 

17. ações específicas de gênero A2 B13   previsão / instrumentos 
 
Ainda em referência ao quadro apresentado, observe-se que as indicações nele 
constantes são meramente orientadoras e estão apresentadas de forma esquemática. 
Contudo, obedecem a uma lógica de confirmações de hipóteses que poderia ser 
resumida na expressão: quanto mais, maior, mais  adequado, melhor. 
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2.1.2. Implementação do Projeto 
 
Sobre este momento a análise deverá se orientar para responder aos seguintes pontos: 
 
• como vem se desenvolvendo o processo de implementação do projeto/programa e 

dos subprojetos;  
• até que ponto o projeto originalmente concebido e as estratégias de implementação 

definidas vêm sendo observados no processo de implementação; 
• o que não esta correspondendo à concepção inicial e porque houve a alteração.  
 
Neste particular devem ser analisadas, principalmente, mudanças relativas a:  
 
• metas físicas e objetivos;  
• estratégias de implementação de componentes setoriais e intervenções integradas; 
• recursos financeiros (volume e fluxo); 
• soluções tecnológicas;  
• atores envolvidos  e parcerias estabelecidas; 
• prazos de implementação de subprojetos, componentes e subcomponentes; 
• a compatibilidade de resultados e impactos pretendidos e alcançados até o momento 

da análise. 
 
Assim, a análise deverá, primeiramente, se dar sobre o estado atual de desenvolvimento 
do Programa/Projeto e subprojetos, revelado pelas informações colhidas e 
sistematizadas no template. Neste sentido, deverá obedecer exatamente à mesma 
seqüência de procedimentos sugeridos para a análise do momento da concepção do 
projeto. As conclusões desta análise deverão ser comparadas com aquelas. Nas 
diferenças entre um e outro momento deverão residir os principais focos da análise, as 
principais lições aprendidas, bem como os principais fatores de risco ou de sucesso da 
iniciativa. 
 
Assim a matriz de orientação de procedimentos é semelhante ao apresentado na sessão 
anterior, alterando-se apenas as indicações de análise, como se vê a seguir: 
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Momento do Projeto IMPLEMENTAÇÃO Grupos 

de 
fatores 

Fatores / Variáveis de análise Campos doTemplate Indicações para 
Análise 

1. motivação e importância política A5 B3 B5 B7/11 permanência/ 
conquista  apoios 

2. cooperação  intergovernamental B7 B8 B13 B11 compromissos 
concretizados 

3. continuidade administrativa B10 B11   convívio com 
mudanças 

4. cooperação horizontal B9 B10 B13 B11 processos de 
articulação 

PO
LÍ

TI
C

O
S 

5. parcerias com sociedade civil B3 B9 B10 B11 processos de 
cooperação 

6. engenharia financeira adequada B8 B9 B11  fluxos e recursos 
confirmados   

7. base e sistemas de informações A3 A4 A5 B4/12 monitoramento e 
avaliações 

8. gestão de parcerias B9 B8 B.13 B11 fluência nas relação 
c/ parceiros 

9. gestão de projetos 
multissetoriais  

B9 B8 B13 B11 confirmação fluxos/ 
cronograma 

10. processo /tomada de decisões  B3 B9 B11  participação 
compartilhamento 

11. gestão financeira  B9 B10 B11  transparência  

 
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
IS

 

12. integração com outros 
Programas 

B4 B10 B13  sinergia 

13. tecnologia urbana e habitação A3 B4 B5 B13 projetos adequados e 
viáveis 

14. tecnologias sistemas urbanos A3 B4 B.13 B11 projetos adequados e 
viáveis 

15.instrumentos Reg. Fundiária A3.2 B13 B11  instrumentos 
adequados  

16. estratégias de inclusão social A2 B3 B12 B11 nível/qualidade da 
participação TE

C
N

O
LÓ

G
IC

O
S 

17. ações específicas de gênero A2 B11 B13  confirmação de 
previsões 

 
Quando se analisa o processo de implementação do projeto/programa, já não se está 
lidando com as hipóteses construídas inicialmente, mas com a realidade atual, o estágio 
efetivo de desenvolvimento da iniciativa. 
 
Assim, a lógica de previsão resumida na fórmula quanto mais, maior, mais adequado, 
melhor, deixa de ser suficiente para conclusões mais precisas.  Será preciso confirmar 
previsões e indagar o porquê de determinadas previsões terem ou não sido 
concretizadas. Será preciso responder a algumas questões-chave, correspondentes a 
cada um dos fatores / variáveis examinadas. No quadro, tais questões estão indicadas de 
modo bastante sucinto. Para melhor precisão no manejo das informações para a análise 
exemplifica-se, a seguir, o tratamento destas questões segundo dois dos fatores / 
variáveis, aqui escolhidos aleatoriamente. 
 
• Para o fator político – motivação e importância política: o que se deseja analisar 

neste momento não é apenas se o projeto teria muitas e boas motivações para ser 
concretizado, mas se esta expectativa de apoios vem se confirmando, se houve perda 
de algum apoio estratégico ao longo da implementação? Por que isto ocorreu e que 
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implicações efetivas trouxe para o processo de implementação? Se, ao contrário, o 
processo tem logrado conquistar uma importância política maior do que a 
inicialmente esperada, e se isto tem motivado a adesão de novas parcerias e de 
novos apoios? Etc.  Assim a indicação posta no quadro – permanência / conquista de 
apoios – apenas busca sugerir a questão ou as questões que vão nortear a análise 
relativa a cada um dos fatores / variáveis identificadas. 

 
Observe-se que esta análise específica ao fator também não é suficiente para que se 
chegue a conclusões precisas. Haverá, como na análise do momento anterior, que se 
proceder ao cruzamento de informações e ao cotejo com outras revelações de análise de 
fatores específicos.  
 
O que se deseja enfatizar aqui é a necessidade de se levantar hipóteses sucessivas a cada 
resposta obtida e investigar cada uma destas hipóteses nos demais fatores do próprio 
grupo de fatores ou em outro grupo. O importante é que se associem conclusões na 
análise final de modo a que sejam sempre estabelecidas relações de causa e efeito antes 
de se constatar por uma determinada lição aprendida. 
 
• Para o fator institucional – base sistemas de informações: o que se deseja analisar 

neste momento não é apenas se o projeto contou com informações precisas em sua 
formulação ou se estas informações estavam disponíveis em sistemas de 
informações existentes e bem alimentados.  Neste momento, é importante conhecer 
a relação entre estas bases e sistemas de informações e o projeto. Será preciso saber 
se o projeto vem sendo monitorado se as alterações na realidade, decorrentes de seu 
próprio processo de informações vêm sendo incorporadas aos sistemas existentes? 
Se foi desenvolvido e está bem operado um sistema específico de monitoramento 
para o projeto e em que medida as informações dele constantes subsidiam decisões 
sobre o projeto e/ou contribuem para a atualização dos sistemas da Administração 
local? Se o projeto vem sendo objeto de avaliações externas, como as conclusões 
destes estudos vêm sendo incorporadas ao processo de implementação da iniciativa 
e quanto vem contribuindo para a solução de problemas porventura existentes, 
correções de rumos etc. No quadro a indicação das expressões monitoramento e 
avaliações, quer apenas sugerir a necessidades de se formular questões em relação à 
existência destas práticas associando-as às conclusões referentes à análise do 
momento anterior, de concepção.  É bom se saber, em princípio, que a 
Administração local contava com um cadastro de populações morando em 
assentamentos informais (item 3.1 do template) e que tais informações contribuíram 
para a concepção do Projeto. Isto certamente é um dado positivo e pode corroborar 
para o sucesso da iniciativa como um todo e para a facilitação do processo de 
implementação.  Contudo, se esta base de informações uma vez utilizada não vem 
sendo atualizada, não vem dialogando com os fatos relativos à implementação do 
projeto, pode significar uma perda progressiva de qualidade no processo e um risco 
para a própria sustentabilidade do empreendimento. 

 
Como no exemplo anterior, qualquer resposta obtida deve ser comparada com a situação 
em relação ao momento anterior e cotejada com conclusões relativas à verificação de 
cada fator ou variável, enfatizando-se a descoberta das implicações relativas ao fato 
constatado. 
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As informações constantes nos Relatórios Descritivos (templates preenchidos), por certo 
correspondem ao momento atual do Projeto e, portanto, serão suficientes para que se 
proceda a análise desse momento. Os campos indicados no quadro, os mesmos para o 
momento anterior, são aqueles que direta ou indiretamente contêm informações que 
contribuem para a análise. O campo B.13, que foi subdividido em itens definidos em 
função dos componentes e subcomponentes setoriais do projeto, deve ser examinado à 
luz do componente correspondente que está sendo abordado. Assim, quando estiver 
sendo analisada a variável 13 – tecnologias urbanas e de habitação, correspondendo a 
aspectos da tecnologia dos projetos, fundamental dedicar-se às informações constantes 
dos campos B.13.3 – regularização urbanística;  13.5 e 13.6 – remanejamento ou 
reassentamento, conforme o caso; e 13.7 – habitação. Claro, que em outros subcampos 
deste campo – B.13 – será possível encontra informações úteis para a análise do fator / 
variável, mas, nestes campos, certamente, serão encontradas as informações mais 
relevantes. 
 
Em relação aos fatores do grupo institucional, também devem ser examinados os 
campos do item B.14 do template, que se referem justamente aos aspectos institucionais 
dos projetos e, embora não indicados no quadro, são básicos para o fechamento de 
conclusões referentes a cada um dos fatores / variáveis listados no grupo. 
 
Também com relação à conclusão sobre lições e inovações, problemas e superação de 
problemas relativos ao processo de implementação da iniciativa há no template no 
campo-chave, o B 12, uma questão aberta relativa ao processo de implementação como 
um todo. Deverá ser preenchido, com as informações obtidas em relatórios de 
monitoramento e avaliação existentes e, sobretudo, refletirá a opinião do(s) 
entrevistado(s) na pesquisa complementar.  Neste sentido, mais uma vez cabe chamar a  
atenção para que o processo de análise não fique comprometido pela opinião de um ou 
dois informantes, muitas vezes tão envolvidoscom a iniciativa e seu sucesso, que não 
possuem suficiente afastamento para uma crítica adequada.  
 
 
2.1.3 Operação do Projeto/Programa 
 
Como visto, as iniciativas aqui examinadas, na maioria dos casos, embora possuam 
subprojetos concluídos, são programas amplos e contínuos, de escala substancialmente 
abrangente, que, ademais, pretendem enfrentar um problema amplíssimo: equacionar o 
assentamento dos pobres urbanos nas cidades.  
 
Assim, o que será examinado são basicamente os riscos e ameaças à continuidade e 
sustentabilidade dos programas, e os impactos negativos e positivos dos subprojetos 
onde a intervenção já foi concluída.  
 
Para isto as próprias conclusões das análises relativas aos momentos anteriores, 
sobretudo ao da implementação, serão fundamentais para a análise proposta.  Além 
disso, todo o campo B.10 do template, relativo à “investigação sobre a sustentabilidade 
do  programa/projeto”  será importante fonte de informações para análise.  Finalmente, 
o campo B.16, constituído pela resposta a perguntas abertas e analisadas em conjunto, 
poderá responder aos principais requerimentos da análise deste momento do projeto. O 
campo B.16 do template trata justamente “dos procedimentos posteriores à execução 
dos componentes”. 
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Desta forma, não cabe aqui a construção de uma matriz, correlacionando fatores 
variáveis de análise aos campos de informação do template e as indicações para o 
processo de análise, como feito em relação aos momentos anteriores. São poucos os 
campos do template a serem verificados e todos eles referem-se a questões abertas que 
exigem apreciação qualitativa. 
 
Na verdade o que se está tratando é de averiguar hipóteses possíveis e proceder a 
julgamentos nem sempre tangíveis em face do estágio de implementação dos Programas 
e do tempo transcorrido entre o momento da conclusão dos subprojetos implantados e a 
análise que se pretende proceder neste trabalho. 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
3.1.  Seleção das Experiências 
 

3.1.1. Objetivo: Delimitação do universo de pesquisa. 
 

3.1.2. Etapas de Trabalho: 
- Estabelecimento de critérios de seleção. 
- Desenho de formulário de seleção. 
- Pesquisa bibliográfica e levantamento de dados socioeconômicos das cidades-

sedes das experiências consideradas. 
- Organização da documentação disponível e listagem em formato de “referência 

bibliográfica”. 
- Manipulação preliminar da documentação disponível.  
- Preenchimento dos formulários e aplicação dos critérios. 
- Nomeação das experiências. 
- Consolidação do documento “Critérios de Seleção de Experiências”. 
- Envio do documento ao Cities Alliance para aprovação dos casos selecionados. 

 
3.1.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Elaboração de critérios e desenho de formulário de seleção 
Coordenador Elaboração de critérios e desenho de formulário de seleção 
Assistente Pesquisa bibliográfica, organização da documentação disponível e 

listagem em formato de “referência bibliográfica”. 
Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 

providências de logística (material de consumo, cópias etc.) 
 

3.1.4. Produto (P1): “Critérios de Seleção de Experiências” 
 
3.1.5. Entrega: 18/fev./2002 

 
 
3.2. Contatos preliminares 
 

3.2.1. Objetivo: Iniciar o contato com as Administrações responsáveis pela 
implantação dos projetos/programas selecionados. 

 
3.2.2. Etapas de Trabalho: 
- Comunicar a inclusão do projeto/programa no “Estudo de Avaliação da 

Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização 
Fundiária”. 

- Estabelecer agenda de atividades, intercâmbio de informações e pessoas de 
contato. 
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3.2.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Comunicação com as Administrações, elaboração de agendas 
tentativas 

Coordenador Comunicação com as Administrações, elaboração de agendas 
tentativas 

Assistente Atividades de suporte 
Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 

controle de correspondência, providências de logística (material de 
consumo, cópias etc.) 

 
3.2.4. Resultado: Estabelecimento das bases de cooperação para o desenvolvimento 

das etapas de trabalho subseqüentes. 
 
 
3.3. Elaboração de “Template” 
 

3.3.1. Objetivo: Construir um formulários capaz de conter, de forma sintética, todas 
as informações necessárias à descrição e à análise das experiências. 

 
3.3.2. Etapas de trabalho: 
- Definição de conteúdo. 
- Diagramação. 
- Versão para o Inglês. 

 
3.3.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Elaboração de “template” 
Coordenador Elaboração de “template” 
Assistente Acompanhamento do modelo em meio digital 
Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 

controle de correspondência, providências de logística (material de 
consumo, cópias etc.) 

Consultor 1 Elaboração de “template” 
Tradutor Versão do modelo de “template” para o inglês 

 
 

3.3.4. Produto (P2): Modelo de “template” 
 
3.3.5. Entregas: 15/mar/2002 (versão em português) e 27/maio/2002 (versão em 

inglês). 
 
 
3.4. Revisão da Documentação Disponível 
 

3.4.1. Objetivo: Coleta de subsídios para análise através de fontes secundárias. 
 

3.4.2. Etapas de trabalho: 
- Revisão da documentação disponível. 
- Preenchimento (parcial) de “templates”. 
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- Verificação de lacunas na informação disponível. 
- Solicitação de informações às Administrações responsáveis pela implementação 

dos projetos/programas objetos do estudo. 
 

3.4.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Supervisão geral 
Coordenador Coordenação geral, leitura do material, contato com as 

Administrações 
Assistente Complementação de informações (via Internet e documentos 

impressos), organização de dossiês por experiência, preenchimento 
parcial dos “templates”. 

Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 
controle de correspondência, providências de logística (material de 
consumo, cópias etc.) 

Pesquisadores Revisão da documentação disponível 
 

3.4.4. Resultado: Organização de subsídios para os relatórios descritivos 
individuais e para os trabalhos de campo (complementação de informações). 

 
 
3.5. Organização das visitas a campo 
 

3.5.1. Objetivo: Otimizar os trabalhos de campo. 
 

3.5.2. Etapas de trabalho: 
- Confirmação de agendas para as visitas, juntos às Administrações. 
- Reservas de passagens e alojamentos. 
- Organização de dossiês para trabalho de campo. 
- Entrega dos dossiês aos pesquisadores. 

 
3.5.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Contato com as Administrações 
Coordenador Contato com as Administrações 
Assistente Organização de dossiês para o trabalho de campo 
Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 

controle de correspondência, providências de logística (material de 
consumo, cópias etc.), reservas de passagens e alojamentos 

 
3.5.4. Resultado: Organização dos trabalhos de campo. 

 
 
3.6. Pesquisa de campo 
 

3.6.1. Objetivo: Complementação das informações que subsidiarão as análises 
individuais. 

 
3.6.2. Etapas de trabalho: 
- Complementação de informações. 
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- Reunião(ões) com as equipes responsáveis pela implantação dos 
projetos/programas objetos do Estudo. 

- Visitas técnicas às áreas de intervenção dos projetos/programas objetos do 
estudo. 

 
3.6.3. Equipe: 

Pesquisadores Trabalho de campo 
 

3.6.4. Produto: Conclusão da coleta de informações. 
 
 
3.7. Relatórios Descritivos  
 

3.7.1. Objetivo: Consolidar os resultados da pesquisa, por experiências. 
 
3.7.2. Etapas de trabalho: 
- Preenchimento total de “templates”. 
- Elaboração de relatórios de campo, inclusive com comentários conclusivos a 

propósito de cada um dos projetos/programas estudados, 
- Sistematização do material, 
- Revisão das referências bibliográficas, 
- Elaboração de documento descritivo das dez experiências consideradas. 

 
3.7.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Elaboração de documento único descritivo das dez experiências 
consideradas 

Coordenador Elaboração de documento único descritivo das dez experiências 
consideradas 

Assistente Organização, formatação e revisão dos “templates” em meio digital  e 
complementação de informações 

Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 
controle de correspondência, providências de logística (material de 
consumo, cópias etc.) 

Pesquisadores Preenchimento total de “templates”; elaboração de relatórios de 
campo, inclusive com comentários conclusivos a propósito de cada 
um dos projetos/programas estudados 

Bibliotecária Revisão das referências bibliográficas 
 
3.7.4. Produto (P3):  

- “Relatórios Descritivos – Volume 1” (contendo as informações colhidas em 
campo nos Municípios de Belém, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
Salvador, Vitória e Teresina).  
- “Relatórios Descritivos – Volume 2” (contendo as informações colhidas 
em campo nos Municípios de Belo Horizonte, Recife e Santo André)). 

 
3.7.5. Entrega:  (Volume 1) - 15/maio/2002 

(Volume 2) – 15/junho/2002 
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3.8. Organização das reuniões locais: 
 

3.8.1. Objetivo: organização das reuniões locais. 
 

3.8.2. Etapas de trabalho: 
- Confirmação de agendas para as reuniões, juntos às Administrações. 
- Reservas de passagens e alojamentos. 
- Envio de “templates” preenchidos às Administrações, como subsídio para as 

reuniões locais. 
 

3.8.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Contato com as Administrações 
Coordenador Contato com as Administrações 
Assistente Organização de dossiês para as reuniões locais 
Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 

controle de correspondência, providências de logística (material de 
consumo, cópias etc.), reservas de passagens e alojamento 

 
3.8.4. Resultado: organização das reuniões locais. 

 
 
3.9. Reuniões locais 
 

3.9.1. Objetivo: Oferecer feed-back às Administrações responsáveis pela 
implantação dos projetos/programas objetos de estudo do resultado dos 
trabalhos de pesquisa até este ponto e recolher comentários, ajustes e 
sugestões. 

 
3.9.2. Etapas de trabalho: 
- Realização das reuniões em cada uma das cidades sede das experiências. 

 
3.9.3. Equipe: 

Função Atribuição 
Supervisor Participação nas reuniões 
Coordenador Participação nas reuniões 

 
3.9.4. Produto: Coleta de comentários, ajustes e sugestões aos Relatórios 

Descritivos Individuais. 
 
 
3.10. Relatório Preliminar de Análise 
 

3.10.1. Objetivo: Consolidar, em documento único o resultado dos trabalhos de 
pesquisa, incidindo, em especial, sobre os aspectos de “lições aprendidas” e 
“recomendações”. 

 
3.10.2. Etapas de trabalho: 
- Sistematização dos relatórios descritivos individuais. 
- Incorporação de comentários, ajustes e sugestões resultantes das reuniões locais. 
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- Verificação de lacunas nas informações disponíveis. 
- Extração das conclusões preliminares. 
- Revisão. 
- Revisão das referências bibliográficas. 

 
3.10.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Elaboração das análises 
Coordenador Elaboração das análises 
Assistente Atividades de suporte, verificação de lacunas nas informações 

disponíveis 
Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 

controle de correspondência, providências de logística (material de 
consumo, cópias etc.) 

Bibliotecária Revisão das referências bibliográficas 
 

3.10.4. Produto (P4): “Relatórios Preliminares de Análise”. 
 

3.10.5. Entrega: 15/jul/2002 
 
 
3.11. Relatório Final de Análise 
 

3.11.1. Objetivo: Consolidar, em documento único o resultado dos trabalhos de 
pesquisa, incidindo, em especial, sobre os aspectos de “lições aprendidas” e 
“recomendações”. 

 
3.11.2. Etapas de trabalho: 
- Sistematização dos relatórios preliminares de análise. 
- Incorporação de comentários, ajustes e sugestões resultantes das reuniões locais. 
- Revisão das conclusões preliminares/ elaboração de conclusões finais. 
- Revisão. 
- Revisão das referências bibliográficas. 

 
3.11.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Elaboração das análises 
Coordenador Elaboração das análises 
Assistente Atividades de suporte, verificação de lacunas nas informações 

disponíveis 
Secretária Digitação, organização de agendas internas, contatos telefônicos, 

controle de correspondência, providências de logística (material de 
consumo, cópias etc.) 

Bibliotecária Revisão das referências bibliográficas 
 

3.11.4. Produto (P5): “Relatórios Finais de Análise”. 
 

3.11.5. Entrega: 15/setembro/2002 
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3.12. Worhshop IBAM/World Bank/IPEA/Habitat-LAC 
 

3.12.1. Objetivo: Expor os resultados do trabalho, até este ponto e recolher 
comentários, ajustes e sugestões. 

 
3.12.2. Etapas de trabalho: 
- Realização da reunião. 

 
3.12.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Participação na reunião 
Coordenador Participação na reunião 
Assistente Participação na reunião 
Consultores Participação na reunião 

 
3.12.4. Resultado: Coleta de comentários, ajustes e sugestões ao Relatório. 

 
4.11.5. Data: 16/agosto/2002 

 
 
3.13. Consolidação do Relatório 
 

3.13.1. Objetivo: Incorporação de comentários, pequenos ajustes e sugestões 
colhidos na etapa anterior. 

 
3.13.2. Etapas de trabalho: 
- Formatação final do Relatório. 
- Revisão. 

 
3.13.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Consolidação do Relatório 
Coordenador Consolidação do Relatório 
Assistente Edição e revisão da versão final 
Secretária Digitação, providências de logística (material de consumo, cópias etc.) 
Tradutor Versão do Sumário Executivo 

 
3.13.4. Produto (P6): Relatório Final 
 
3.13.5. Entregas: 08/out./2002,  incluindo a versão em inglês do Sumário Executivo. 

 
 
3.14. Desprodução 
 

3.14.1. Objetivo: Encerramento do processo de trabalho. 
 

3.14.2. Etapas de trabalho: 
- Organização dos materiais utilizados durante o trabalho de pesquisa para 

disposição final. 
- Disponibilização destes materiais na Biblioteca IBAM, para consulta pública. 
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- Arquivamento de documentação administrativa. 
- Desmontagem do espaço de trabalho. 
- Desmobilização da equipe. 

 
3.14.3. Equipe: 
Função Atribuição 

Supervisor Atividades de desprodução 
Coordenador Atividades de desprodução 
Assistente Atividades de desprodução 
Secretária Atividades de desprodução 

 
3.14.4. Produto: Finalização do trabalho. 

 
Esquematicamente, o conjunto de atividades realizadas para o desenvolvimento do 
presente Estudo é representado pelo diagrama seguinte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relatório final - P6 

relatórios consolidados - 
P5 

elaboração de metodologia de análise

nomeação de 
experiências - 
P1 

aplicação 
de critérios

estabelecimento de 
critérios de seleção

 elaboração de modelo de template modelo de template - P2 

trabalho 
de 
campo 

+ relatórios descritivos - P3

 reuniões locais relatórios preliminares - P4

workshop/ revisão crítica

atividades desenvolvidas: produtos
: 
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PARTE B 
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1. O Estado-da-Arte: A Experiência Brasileira de Urbanização e Regularização de 
Assentamentos Informais nas duas últimas décadas 
 
A partir da década de 1970, observou-se no Brasil uma clara reversão de tendências das 
políticas públicas e iniciativas da União, dos Estados e Municípios, referentes ao 
enfrentamento dos problemas decorrentes da crescente informalidade urbana.  
 
Segundo dados censitários fornecidos pelo IBGE, no período de 1980 a 1991, o número 
de moradores de assentamentos informais1 evoluiu de 2.249.4492 para 6.988.6773 
habitantes. Cotejando esse dado com o crescimento da população urbana e do déficit 
habitacional e com a evolução dos dados de renda média familiar, tem-se o quadro 
estatístico que explica a expansão dos assentamentos informais em todo o território 
nacional.  
 
No entanto, uma década após a criação do Banco Nacional da Habitação – BNH e do 
Sistema Financeiro da Habitação – SFH4, constatou-se que a Política Nacional de 
Habitação não era capaz de ampliar a oferta de habitações de modo a atender à demanda 
da população de baixa renda no ritmo e na escala que se faziam necessários. 
 
A persistência do quadro de deterioração das condições de moradia dos pobres e o 
crescimento das invasões urbanas, independente das tentativas anteriores de erradicação 
das favelas levadas a efeito pelas Administrações locais, forçaram o Governo Federal e 
a sociedade a reconhecerem o fracasso da Política Nacional de Habitação em prover 
moradia adequada para todos. Os moradores dessas áreas tinham adquirido, de fato, 
pelos seus esforços e investimentos na melhoria de suas condições de moradia, direitos 
de acesso aos benefícios da urbanização, embora não assegurados pela legislação 
federal, estadual e municipal vigentes5.  
 
Esse reconhecimento – político e social – permitiu que, independente do quadro jurídico 
e legal, se desenvolvessem experiências pontuais de urbanização de favelas em todo o 
território nacional. Como o processo de regularização da posse da terra e dos imóveis 
era, e continua sendo, muito incerto e demorado, esse aspecto não foi considerado 
essencial para a promoção das melhorias habitacionais e urbanas dos assentamentos 
consolidados. 
 
Embora iniciativas isoladas já viessem sendo desenvolvidas em várias cidades, inclusive 
com o apoio do BNH, através das suas linhas programáticas de financiamento à 
habitação popular (PLANHAP), aos lotes urbanizados (PROLURB) e à aquisição de 

                                                 
1 Segundo o IBGE, o conceito de aglomerado subnormal (p.e. favela, mocambo, alagado, barrando de rio 
etc.), é: “conjunto constituído por unidades habitacionais (barracos, casas, ...), ocupando ou tendo 
ocupado, até período recente, terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) disposto, em geral, de 
forma desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais. O que caracteriza 
um aglomerado subnormal é a ocupação desordenada e que quando da sua implantação não houvesse 
posse da terra ou título de propriedade”. 
2 IBGE. Sinopse Preliminar do Censo Demográfico 1980. 
3 IBGE. Resultados do Universo relativos às características da população e dos domicílios. 1991. 
4 O BNH e o SFH foram criados em 1964 pelo primeiro período de governo militar para resolver o déficit 
habitacional do país.   
5 O direito à moradia só foi incluído entre os direitos sociais reconhecidos pela Constituição Federal (pela 
Emenda Constitucional nº 26, de 14.02.2000), 12 anos após a sua promulgação.   
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materiais de construção (FICAM), apenas em 1979, foi criado o PROMORAR – 
Programa de Erradicação dos Aglomerados de Subabitações. 
 
Assim como o BNH e o SFH, a criação do PROMORAR deveu-se a uma oportunidade 
política de uma nova gestão federal que buscava dar resposta a um grave problema 
social. Esse Programa foi o primeiro no país a financiar ações integradas (projetos, 
obras e serviços) voltadas para a urbanização das favelas. Incluía a produção de lotes 
urbanizados e unidades habitacionais, melhorias habitacionais, aquisição de materiais de 
construção, infra-estrutura e pagamento de indenizações e benfeitorias, no caso de 
remanejamentos necessários. Cabe ressaltar que o único componente não financiável 
pelo PROMORAR era a desapropriação ou aquisição de terras. Aliás, durante muitos 
anos, esses custos sempre foram exigidos – tanto pelo BNH, como pelas agências 
multilaterais de cooperação – como contrapartida local. Um entrave considerável aos 
processos de regularização fundiária dos assentamentos, o  qual será comentado mais 
adiante. 
 
Com o apoio financeiro do PROMORAR foram financiados inúmeros projetos de 
urbanização de favelas, em centros urbanos de vários portes, respeitando as diversas 
modalidades e propostas de intervenção encaminhadas pelos Estados e Municípios nas 
diversas regiões brasileiras. Naquele período, não era atribuída a mesma importância de 
hoje à participação popular, nem ao atendimento das necessidades de educação, saúde, 
assistência social, geração de trabalho e renda e proteção ambiental das comunidades 
beneficiadas. Por outro lado, não existiam naquela época os instrumentos jurídicos e 
legais hoje disponiblizados na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Cidade e 
outras leis urbanas e ambientais nacionais, estaduais e municipais pertinentes, que  
regulam a função social da propriedade urbana e o desenvolvimento sustentável das 
cidades. 
 
Embora as iniciativas de Estados e Municípios tenham continuado a se desenvolver –
com recursos próprios ou de empréstimos internacionais, durante e após o Governo 
Sarney –, e grandes avanços tenham se verificado no arcabouço jurídico-legal em 
decorrência da nova Constituição Federal sancionada em 1988, o Governo Federal 
mantinha o assunto fora de sua agenda de prioridades.  
 
Foi somente no primeiro Governo Fernando Henrique (1995-1998) que o Executivo 
Federal se dispôs a atuar mais diretamente na urbanização e regularização dos 
assentamentos informais, através do Programa Habitar-Brasil, incluído no Brasil em 
Ação6.  
 
Mas, já em 1995, por ocasião do processo preparatório do Brasil com vistas à 
participação na Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos 
Humanos – Habitat II, podia-se constatar a importância e extensão que os vários 
movimentos sociais de luta pela moradia alcançavam em todo o território nacional.  
 
Mobilizados pela Comissão Nacional de Associações de Moradores – CONAM, pelo 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia e outras entidades, e contando com o 
respaldo das organizações não governamentais, particularmente aquelas engajadas no 

                                                 
6 O Brasil em Ação constitui-se no programa de Governo do primeiro mandato do Presidente Fernando 
Henrique (1995-1998), substituído pelo Avança Brasil para o segundo período (1999-2002).       
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Fórum Nacional da Reforma Urbana, tais movimentos surgiram e se desenvolveram a 
partir da redemocratização do país.  
 
O direito à moradia, a segurança de permanência das famílias nas áreas invadidas (mas 
de ocupação consolidada), e a regularização da posse da terra passaram a ser questões-
chave nas discussões realizadas nos fóruns populares, técnicos, acadêmicos e, em 
conseqüência, nos meios políticos.  
 
Os compromissos internacionais assumidos com a implementação da Agenda Habitat e 
a pressão dos movimentos populares contribuíram para mobilizar as forças políticas no 
sentido de incluir o direito à moradia na Constituição. Essa inclusão finalmente foi 
aprovada mediante Emenda Constitucional, em 20007. 
 
Não menos importante foi o primeiro projeto de lei de iniciativa popular encaminhado 
ao Congresso Nacional após a Constituição Federal de 1988 criando o Fundo Nacional 
da Moradia, projeto cujo Substitutivo ainda se encontra em tramitação na Câmara de 
Deputados, apesar da luta dos movimentos pró-moradia e ONGs e das negociações 
ocorridas envolvendo vários representantes do Governo e de entidades da sociedade 
civil interessados.  
 
Dando continuidade à implementação do Habitar-Brasil, em 1999 a União contraiu 
empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID visando ampliar 
o escopo e expandir as ações de urbanização e regularização das áreas informais em 
todo o país.  
 
O Habitar-Brasil/BID transfere os recursos captados pela União, geridos pela Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDU e operados pela Caixa Econômica 
Federal, aos Municípios selecionados segundo critérios regionais, demográficos e 
socioeconômicos estabelecidos. De acordo com as metas fixadas pela  SEDU, 
responsável pela formulação e execução do Programa, o Programa deveria atender a 
120 Municípios, beneficiando uma população de aproximadamente 100 mil famílias 
moradoras de assentamentos informais em todo o país.  
 
Embora tenham se multiplicado, ao longo da última década, os programas destinados à 
habitação de interesse social, custeados com recursos do Orçamento Geral da União e 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, a Caixa Econômica Federal, 
enquanto agência gestora e operadora desses recursos, no conjunto de produtos que 
oferece a Estados e Municípios, não dispõe de uma linha de crédito específica para o 
financiamento de projetos/programas integrados de urbanização de favelas.  
 
Enquanto isso, para os mesmos fins, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
– BNDES, desde 1995, passou a operar uma linha de apoio aos projetos denominados 
multifinalitários, com recursos seja do Fundo de Amparo aos Trabalhadores – FAT, seja 
do seu Fundo de Desenvolvimento Social. 
 
Neste ínterim, alguns Estados e Municípios com maior capacidade de endividamento e 
acesso às agências multilaterais de cooperação conseguiram captar empréstimos 
externos para financiar grandes programas ou projetos urbanos que envolvem 

                                                 
7 Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000. 
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componentes, ou são específicos para a urbanização de favelas. Como exemplos 
notáveis cabe mencionar, entre outros, o Projeto de Despoluição da Bacia da Represa do 
Guarapiranga, executado pelo Estado de São Paulo, financiado pelo Banco Mundial e o 
Programa Favela-Bairro, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, financiado pelo 
BID. 
 
A iniciativa mais recente de canalização de recursos para a urbanização de favelas é do 
Cities Alliance, uma parceria do Habitat e do Banco Mundial, que definiu 
especificamente o Cities Without Slums, como uma de suas áreas programáticas no 
combate à pobreza urbana. Através do Cities Alliance, fundos foram alocados para a 
regularização dos assentamentos localizados na Bacia do Guarapiranga e aqueles 
localizados na região dos Alagados em Salvador.   
 
Constatando a existência de uma grande demanda por esse tipo de financiamento, 
ambas as agências multilaterais – Banco Mundial e BID – estão examinando propostas 
de Estados e Municípios de ampliar as suas participações neste segmento. É o caso de 
Salvador e de Vitória, entre outros. 
 
Paralelamente, alguns poucos Municípios vêm conseguindo obter apoio financeiro 
externo, embora em montantes relativamente pequenos, de diversas agências de 
cooperação bilaterais, multilaterais, fundações e organizações do chamado terceiro 
setor, em complementação aos seus esforços de investimento com recursos próprios8.  
 
Contando com uma conjuntura política e institucional favorável aos projetos integrados 
de urbanização e regularização fundiária, como meio de promoção da inclusão social e 
de combate à pobreza urbana, e na perspectiva de poderem usar os novos instrumentos 
jurídicos e legais, criados pela Constituição Federal de 1988 e regulamentados pelo 
Estatuto da Cidade9, os Municípios têm se empenhado em melhorar as condições de 
vida, moradia e trabalho dos pobres vivendo à margem da lei em assentamentos 
precários, insalubres e inseguros. 
 
Cumpre lembrar que, mais recentemente, o Escritório Regional do Habitat para a 
América Latina e o Caribe, em parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
vem conseguindo mobilizar e organizar, no âmbito de sua Campanha Global sobre a 
Segurança da Posse da Terra, um importante espaço de debate e troca de experiências 
entre várias Prefeituras brasileiras sobre os respectivos processos e práticas de 
regularização fundiária.  
  
Por outro lado, a proposta de nova Política Nacional de Habitação e respectiva Minuta 
de Projeto de Lei, formuladas por iniciativa da Caixa Econômica Federal com apoio da 
SEDU, do IPEA e do Banco Mundial, no decorrer de 2001-2002, dá prioridade à 
habitação de interesse social e inclui a urbanização de favelas e a regularização 
fundiária entre suas modalidades. Ressalte-se como inovação que a mencionada Minuta 
de Projeto de Lei inclui a aquisição de terrenos como um dos itens passíveis de 
financiamento pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social proposto.   
 

                                                 
8 Entre outros parceiros, destacam-se a Comunidade Econômica Européia, a AVSI e o UN-Habitat. 
9 Lei nº 10.527, de junho de 2001, e Medida Provisória nº 2.212, de 30 de agosto de 2001, regulamentada 
pelo Decreto nº 4.156, de 11 de março de 2002. 
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Em conclusão, pode-se afirmar que o contexto político, institucional, jurídico e legal é 
favorável para que as iniciativas de urbanização de assentamentos informais se 
consolidem e ganhem a escala desejada, uma vez que sejam superados os entraves que 
ainda persistem no quadro jurídico, legal e normativo pertinente.  
     
Os projetos de urbanização e regularização de favelas, realizados nas duas últimas 
década,s constituem um acervo considerável de experiências, com diferentes escalas de 
intervenção, escopos e graus de eficiência e eficácia. Esse acervo é valioso para lastrear 
as novas políticas públicas, planos e programas, orientando os dirigentes públicos, as 
entidades privadas e as organizações sociais na formulação e implementação das suas 
ações. 
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2. Resultados das Análises das dez experiências consideradas para o Estudo 
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Narrativa 
 
 
Partindo da necessidade de controlar as situações de risco ambiental nas baixadas de 
Belém10 – em concreto, no trecho de maior densidade de ocupação11 –, a Prefeitura 
Municipal concentrou-se inicialmente na recuperação do livre fluxo das águas da bacia 
do igarapé Tucunduba12 através da desobstrução de sua calha assoreada. Apesar das 
obras de desobstrução/retificação do curso do igarapé serem suficientes para evitar o 
alagamento das áreas ribeirinhas, o projeto previu o reassentamento das famílias que 
habitavam o seu leito em palafitas com péssimas condições de salubridade, transferindo-
as para o conjunto habitacional Residencial Eduardo Angelim, localizado fora da bacia, 
a 17 km do assentamento original. 
 
Entretanto, a situação de precariedade (e informalidade) habitacional não se restringe a 
este único trecho do igarapé. De fato, alcança 28,11%13 dos 1.279.86114 habitantes de 
Belém. Estes assentamentos informais se localizam predominantemente (82,35%) em 
áreas alagadiças e insalubres. Quarenta deles estão em áreas de baixada, abrigando uma 
população de 88.941 pessoas (18.685 domicílios), concentradas em 7,37ha densamente 
ocupados (12.068 hab./ha). Os demais 270.844 habitantes (56.900 domicílios)15 se 
distribuem por 140 loteamentos irregulares, ocupando uma área de 22,45ha16. 
 
Entretanto, de um projeto tradicional de macrodrenagem, as intervenções no Tucunduba 
amadureceram enquanto concepção de projeto, incorporando objetivos mais amplos, 
como a universalização da cidadania, a sustentabilidade urbana e a melhoria da 
qualidade de vida da população residente em suas margens. Tais objetivos são 
perseguidos através da implantação de ações integradas onde a inclusão social dos 
moradores e a gestão participativa na manutenção do espaço urbanizado passam 
também a compor os objetivos do trabalho. 
 
A conjugação das ações de desobstrução da calha do igarapé e o remanejamento de 
famílias (em substituição ao reassentamento) passam a funcionar como estímulo à 
permanência dos moradores na bacia do Tucunduba. Busca-se o incremento de renda 
desta população a partir do aproveitamento do potencial econômico do rio, ampliado 

                                                 
10 Ocupações em baixadas correspondem a porções de terra urbana sujeitas a inundações periódicas 
devido a cotas baixas (menores que 4,00m – cota de inundação na maré alta). 
11 O processo de ocupação das baixadas tem início na década de 1950 e se intensifica nos últimos vinte 
anos. 
12 Segunda maior bacia hidrográfica de Belém, composta por treze canais, com 14km de extensão, dos 
quais mais da metade já foi retificada. O canal principal é o próprio Tucunduba, com 3.600m de extensão, 
atravessando os bairros mais pobres e densamente ocupados de Belém. Martins, M. Os desafios da 
gestão municipal democrática. Belém 1997-2000: desenhando a cidade do terceiro milênio. São Paulo: 
Pólis, 2000. p. 37. 
13 Correspondendo a 359.785 pessoas, em 75.585 domicílios, segundo levantamento realizado em 1999 
pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, in 
Relatório do Plano Estratégico para Assentamentos Subnormais – PEMAS, elaborado pela Secretaria 
Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP.  
14 IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000. 
15 Levantamento CODEM, op. cit. 
16 Os loteamentos clandestinos serão objeto de ações da Prefeitura a partir da elaboração do Plano 
Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais – PEMAS, previsto no acordo de financiamento 
do Programa Habitat-Brasil/BID. 
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pela  implantação de dois portos e sua articulação com o sistema viário (que também se 
reestrutura com a urbanização de vias marginais e a construção de pontes). 
 
A revisão dos princípios norteadores do projeto se manifesta em sua vertente técnica 
pela adoção de soluções mais environmental friendly, como a decisão de substituir as 
placas de concreto para revestimento da calha do igarapé por cobertura vegetal; a 
realização da regularização das margens respeitando o talude natural e pela diminuição 
da caixa de rua das vias marginais inicialmente previstas, reduzindo-se tanto impactos 
como custos de implantação em comparação com as soluções tradicionais.  
 
Assim,  foi possível a ampliação da bacia de captação da rede de drenagem inicialmente 
prevista, incluindo os assentamentos de Riacho Doce e Pantanal, localizados no trecho 
onde o igarapé do Tucunduba encontra o rio Guamá. Para estas áreas, a Municipalidade 
projeta a continuidade dos trabalhos de urbanização da bacia do Tucunduba através da 
realização de um Plano de Desenvolvimento Local17 cuja implantação está orçada em 
R$10.889.990,00, beneficiando 889 famílias em sua primeira etapa18. A população-alvo 
do Plano de Desenvolvimento Local de Riacho Doce e Pantanal representa 1,69% da 
população residente em assentamentos informais de Belém, e 0,47% dos habitantes do 
Município. 
 
Hoje, a experiência no Tucunduba é tomada pela Prefeitura como referência para os 
trabalhos de co-gestão da cidade de Belém, tendo a participação popular e o controle 
social19 sobre as ações públicas assumido um papel preponderante na abordagem da 
questão. 
 
 
A concepção do projeto 

 
A necessidade de uma revisão conceitual em profundidade dos projetos de drenagem 
nas áreas alagadiças já vinha sendo percebida desde intervenções anteriores em alguns 
cursos d’água localizados em áreas mais consolidadas da cidade20. A mudança de 
abordagem das intervenções foi então estendida para o conjunto da bacia do Tucunduba 
respondendo às demandas da população, encaminhadas através do Orçamento 
Participativo21. 

 
Para a consolidação do projeto de macrodrenagem do Tucunduba e seu desdobramento, 
representado pelo Plano de Desenvolvimento Local Riacho Doce-Pantanal, teve início 
um processo de articulação entre a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN22 e as 
                                                 
17 O Plano foi lançado publicamente em 18 de março de 2001. 
18 A segunda etapa alcançará 1.537 famílias (6.057 habitantes). 
19 O Plano de Desenvolvimento Local Riacho Doce Pantanal considera “ ‘controle social’ no âmbito das 
atividades da Prefeitura Municipal de Belém os instrumentos e mecanismos que garantam condições de 
acesso aos agentes socias nas esferas de decisões e instâncias da Administração Pública”. PDL Vol. IV, p. 
7. 
20 Projeto Integrado da Bacia do Uma, fruto de um convênio firmado entre o Governo do Estado do Pará e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, orçado em 225 milhões de dólares. Abelem, A. e 
Otterloo, M. “Belém: identidades regionais e novas estratégias” in Proposta, Ano 23, núm. 67. pp. 65-72. 
21 O Orçamento Participativo de Belém foi selecionado no ano 2000 como uma das melhores práticas de 
gestão urbana pelo Ministério do Planejamneto e Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Hoje 
ele vem sendo revisto, assumindo a forma de Congresso da Cidade. 
22 A quem compete planejar, executar, coordenar, controlar e avaliar a política de saneamento básico e 
administrar o sistema viário do Município. 
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demais Secretarias Municipais, em especial, a Secretaria Municipal de Coordenação 
Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP23. 
 
Os esforços de integração e cooperação desenvolvidos entre SEGEP e SESAN se 
reproduziram em parte do espaço institucional da Prefeitura para a elaboração dos 
projetos urbanísticos, de engenharia, de habitação (remanejamento de famílias 
assentadas em áreas de risco), de educação ambiental e regularização fundiária para as 
comunidades localizadas nas proximidades do rio Guamá, onde se concentrava a 
população de menor poder aquisitivo da bacia. 
 
O papel de coordenação assumido pela SEGEP privilegiou a capacitação dos 
representantes das diversas Secretarias, de modo a fortalecer o caráter interinstitucional 
que as ações do Plano de Desenvolvimento Local – PDL requeriam. As dificuldades 
ficaram por conta das condições administrativas internas de alguns órgãos, como por 
exemplo da Secretaria Municipal de Habitação que, ao terminar o projeto, teve 
dificuldades para manter o seu representante no grupo de elaboração24. Também 
compõe o colegiado de gerenciamento do PDL Riacho Doce e Pantanal a Fundação 
Papa João XXIII – FUNPAPA25. 
 
Estas dificuldades foram em alguma medida compensadas pela implantação de um 
escritório de campo, o que propiciou uma maior proximidade/facilidade de integração 
tanto com a população-alvo do Plano, como com seus parceiros (Universidade, ONGs 
atuantes na áreas26). 
 
Embora o tratamento das margens dos igarapés com cobertura vegetal já tivesse sido 
implantado anteriormente, a inclusão de Belém no Programa de Gestão Urbana – PGU, 
do Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos – CNUAH/HABITAT27, 
contribuiu para a revisão das estratégias de atuação. Com a participação da Prefeitura 
Municipal de Belém no Seminário do Programa de Gestão Urbana, em Quito, Equador, 
se iniciou o processo de articulação para que Belém alcançasse a condição de cidade 
credenciada para o Desenvolvimento de Projetos de Consultas Urbanas dentro da 
temática Gestão dos Rios Urbanos na América Latina e Caribe, posição que se 
consolida a partir de 1998. 

 

                                                 
23 Tem como competência legal coordenar a elaboração, avaliação, reformulação e atualização dos 
instrumentos básicos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão. São ainda atribuições da SEGEP o 
acompanhamento, controle e avaliação da execução das ações/atividades deliberadas através do 
Planejamento Estratégico Situacional de cada órgão municipal. 
24 Em 1997, a recém-criada Secretaria de Habitação passava por um período de dificuldades operacionais 
e escassez de recursos humanos (apenas 16 cargos em toda a Secretaria) e financeiros, o que dificultou a 
continuidade do contrato do técnico alocado na elaboração do PDL. 
25 A Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA é responsável pela elaboração e execução da política de 
assistência do Município para grupos vulneráveis, aportando também uma contribuição importante à 
formulação do subprograma de Participação Comunitária, criando oportunidades de ampliação e melhoria 
de canais de comunicação com as comunidades, substituindo condutas anteriores de Secretarias, como a 
própria SESAN, no trato das questões de remanejamento, desapropriações e posterior reassentamento. 
26 Há 42 entidades atuando na área, através de 98 agentes. PDL Vol. IV p. 70. 
27 Programa desenvolvido em parceria com os Governos locais por meio das Coordenações Regionais em 
Quito, Cairo, Lomé, e Kuala Lumpur, com o objetivo de fortalecer o potencial das Administrações 
Municipais, promovendo parcerias com o setor privado e as comunidades locais, com vistas à provisão de 
serviços urbanos mais eficientes e melhor adaptados às demandas sociais. 
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Outras instituições que participaram ativamente da elaboração do Plano foram a 
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE e a Universidade 
Popular - UNIPOP, que já trabalhavam na área, além da vizinha Universidade Federal 
do Pará – UFPA. 

 
Inicialmente o projeto de macrodrenagem do canal foi desenvolvido pela Universidade, 
contratada para prestação de consultoria28. Após as análises e sugestões oriundas do 
PGU, confirmou-se a necessidade de modificações substanciais no projeto, o que 
propiciou, inclusive, a redução nos custos de execução e, como conseqüência, a 
ampliação de metas29. 

 
A formação da equipe técnica para intervenção na bacia do Tucunduba se deu 
progressivamente, com apoio de treinamento, que teve como objetivo ampliar sua 
capacidade crítica. Embora considerada adequada tanto quantitativa como 
qualitativamente pela Prefeitura, a equipe encarregada da implementação do Plano 
conta com apenas 11 técnicos alocados no escritório de campo, que funciona em três 
edificações de madeira, onde estão instalados três computadores. Considerando que o 
Plano se propõe a atender a mais de seis mil pessoas, a dotação de recursos materiais e 
humanos não parece proporcional.  
 
Dada a pequeníssima disponibilidade de técnicos, o fato de deslocar um grupo de 
profissionais para atuar em um único projeto foi considerado um “luxo” a que a 
Prefeitura se permitiu para a implantação do PDL. De forma geral o que se observa é 
uma sobrecarga de trabalho sobre as equipes técnicas, desproporcionalmente pequenas 
para o volume de trabalho. 
 
Ainda assim, a Prefeitura mantém a opção por evitar a terceirização dos trabalhos, a fim 
de não diluir a integração construída entre a equipe técnica e a população-alvo do Plano. 
O recurso da terceirização foi aplicado somente para o detalhamento dos projetos de 
infra-estrutura e, excepcionalmente, na contratação de três assistentes sociais por 
absoluta falta de pessoal dos quadros municipais. 
 
O caráter interdisciplinar da equipe, coordenada por um arquiteto da SESAN, uma 
arquiteta da SEGEP, uma assistente social da FUNPAPA e uma advogada com 
experiência em ações de remanejamento e reassentamento, foi a estratégia adotada para 
favorecer a integração entre o partido urbanístico, os requisitos técnicos do projeto de 
drenagem, as tipologias habitacionais propostas e o estímulo às atividades econômicas, 
geradoras de trabalho e renda para a população local. 
 

 
Abordagem da Situação Problema sob a Nova Ótica 

 
O diagnóstico das áreas de Riacho Doce e Pantanal, realizado em abril de 2001, que 
subsidiou a elaboração do Plano de Desenvolvimento Local, abordou aspectos físicos, 
populacionais e socioeconômicos que permitiram identificar a população-alvo como 
eminentemente jovem (50,92% têm menos de 20 anos), com escolaridade média de 
                                                 
28 A partir de 1999 foi estabelecida parceria com a UFPA. Dois anos mais tarde têm início as discussões 
objetivas sobre as etapas de diagnóstico e execução do PDL, abrindo-se também a possibilidade de 
estágio para alunos dos cursos de Arquitetura, Engenharia Civil, Serviço Social e Geografia.  
29 Ver detalhamento das metas no Quadro 2.3 do template. 
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primeiro grau completo e rendimentos mensais médios situados na faixa de um a três 
salários mínimos30, com 42% da população economicamente ativa dedicados a trabalhos 
por conta própria. 

 
Para a pesquisa, foi utilizada a base cartográfica atualizada em 1998 para a elaboração 
do cadastro multifinalitário da Prefeitura. Outras fontes, como o banco de dados do 
Programa Família Saudável, da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, também 
foram consideradas. 
 
Dentre as variáveis investigadas, aquelas voltadas para o entendimento da dinâmica 
socioeconômica da área foram as mais valorizadas, em função das intenções de 
aproveitamento de oportunidades de geração de trabalho e renda que se abririam a partir 
da recuperação da navegabilidade do igarapé. 
 
Com base na mesma pesquisa, foram desenvolvidas as bases do Trabalho de 
Participação Comunitária, articulado em duas fases:  (a) elaboração e adesão 
comunitária ao Plano e (b) implantação de subprogramas de caráter social interligados 
às etapas de execução de obras (compreendendo mobilização, organização e controle 
social; educação sanitária e ambiental; acompanhamento social às famílias remanejadas 
e serviço de atendimento e informação). 
 
Em janeiro de 2001 foi formada a equipe de trabalho, e se realizaram as primeiras 
reuniões com lideranças comunitárias para traçar o esboço do que viria a ser o Plano de 
Desenvolvimento Local do Riacho Doce-Pantanal.  
 
 
Mobilização de Recursos e Processo de Implementação do Plano 
 
Em 1997 tem início a captação de recursos para a implantação das obras, em sua 
concepção original, de recuperação de áreas no entorno de cursos d’água na bacia do 
Tucunduba e reassentamento das famílias residentes em conjunto localizado fora da 
bacia. Os recursos captados eram originários do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, administrados pela Caixa Econômica Federal, montando a 
R$9.882.000,00, sendo 73% financiados e 27% contrapartida da Prefeitura. Nesta 
primeira etapa foi priorizada a continuidade dos serviços anteriormente iniciados nos 
cursos d’água localizados nas áreas mais adensadas da cidade31. 
 
Dois anos mais tarde, em 1999, tem lugar a revisão das premissas utilizadas para a 
elaboração do projeto original, a partir de demandas encaminhadas através do 
Orçamento Participativo. No ano seguinte, as áreas de Riacho Doce e Pantanal são 
selecionadas para dar prosseguimento às obras da bacia do Tucunduba. A viabilização 
dos recursos para esta segunda etapa foi alvo de negociação com a CEF, para revisão do 
projeto previamente aprovado. 

                                                 
30 Conforme os Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000, IBGE, 63,89% dos chefes de 
domicílios de Belém possuem rendimento mensal médio na faixa de até três salários mínimos. 
31 Com um resultado orçamentário da ordem de 900 milhões de reais em 1999, a Prefeitura Municipal de 
Belém tinha alocados para o mesmo exercício 7,02% de seus recursos (R$28.032.000,00) na rubrica 
Habitação e Urbanismo e 38,95% (R$155.546.000,00) em Saúde e Saneamento, denotando o 
reconhecimento da necessidade de investimentos neste setor, conforme informações da Prefeitura 
Municipal de Belém. 
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Como ainda havia recursos remanescentes da primeira fase, foi possível realizar as 
primeiras obras32 mesmo antes de serem liberados os recursos para as demais ações 
planejadas. Em fevereiro de 2002 estas obras foram concluídas. Assim, os recursos 
captados especificamente para a implementação do PDL Riacho Doce-Pantanal ainda 
não foram aplicados. 
 
Recentemente (31/dezembro/2001), foram contratados recursos do Programa Habitar-
Brasil/BID, num total de R$ 9.238.000,00. Esta nova fonte também condiciona uma 
contrapartida da Prefeitura (R$ 1.651.000,00) porém, diferentemente dos recursos 
oriundos do FGTS/CEF, consiste em recurso não reembolsável. 
 
A composição dos recursos disponíveis passa então a totalizar mais de 21 milhões de 
reais, dos quais R$7.373.722,50 já foram investidos em ações realizadas até fevereiro de 
2002. 
 
 
Quadro 1. Belém. Mobilização de Recursos Financeiros 

ORIGEM VALOR (em milhões de reais) % 
FGTS/CEF 7,199 34,01 

Habitar-Brasil/BID 9,238 43,64 
2,682 (1) 12,67 Prefeitura Municipal de Belém 
1,651(2) 7,80 

Projetos co-localizados (3) 0,400 1,89 
Total 21,17 100,00 

(1) Contrapartida do financiamento do FGTS/CEF. 
(2) Contrapartida do financiamento Habitar-Brasil/BID. 
(3) Assim denominados porque não serão projetos viabilizados através de recursos externos. 
 
 
Assim, com uma previsão de custo de R$ R$10.889.990,00 (primeira etapa), há recursos 
garantidos – mais que suficientes – para a completa implantação do PDL Riacho Doce e 
Pantanal, permitindo projetar a extensão das ações de urbanização para outros 
assentamentos da bacia, situação que distingue o caso de Belém da maioria de projetos e 
programas da experiência brasileira, nos quais as metas são fixadas para além dos 
recursos financeiros disponíveis, ficando o seu andamento pendente da captação de 
recursos adicionais. 
 
 
Quadro 2. Belém. Aplicação de Recursos Financeiros (HBB) 

 recursos prazos* 
Projetos de urbanização 10.312.295,00 15 meses 
Projetos co-localizados 400.000,00** - 

Projetos sociais 577.705,84 29 meses 
Total 11.290.000,84 - 

* A partir de janeiro/2002. / ** Recursos da Prefeitura Municipal de Belém. 

                                                 
32 Constando da desobstrução de 1.420m do igarapé Tucunduba, preparação de taludes com plantio de 
grama e abertura de avenidas marginais Na margem direita foram asfaltados 380m da via, e executados 
460m de “calçadão” em ambas laterais. Na margem esquerda foram asfaltados 1.040m de via e 
executados 2.080m de “calçadão” em ambas laterais.  
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Recursos adicionais (350 mil reais) da Prefeitura foram disponibilizados, em março de 
2002, para a execução de moradias provisórias33 após um incêndio que deixou 
desabrigadas cerca de cem famílias da área do Riacho Doce. 
 
Os imóveis localizados nas áreas em processo de urbanização e regularização estão na 
faixa de isenção de cobrança do IPTU (imóveis com valor venal de até R$17.000,00), 
situação que se pretende manter mesmo após a redefinição do parcelamento da terra, de 
forma a proteger os frágeis rendimentos da população residente. Portanto, a recuperação 
de custos através da via tributária não se fará diretamente a partir da população 
beneficiada pelo Plano como premissa de trabalho. 
 
Entretanto, as perspectivas de diluição dos custos pelo conjunto da cidade pela via 
tributária se mostram pouco favoráveis. Apesar de o valor venal dos imóveis 
corresponder em média a 80% de seu valor de mercado, em função da recente 
atualização da planta de valores do Município, em dezembro de 199934, se registra um 
decréscimo na arrecadação de IPTU da ordem de dois milhões de reais entre 1999 e o 
exercício seguinte. Além disso, o Município registra uma perda acumulada na 
arrecadação do ICMS, desde 1997, da ordem de 281 milhões de reais, que é hoje objeto 
de processo judicial contra o Governo do Estado. 
 
A Administração Municipal se ressente ainda da não regulamentação de instrumentos 
previstos no Plano Diretor, tais como o IPTU progressivo no tempo ou a outorga 
onerosa do direito de construir, instrumentos que poderiam incrementar a arrecadação e, 
com isso, ampliar a capacidade de investimentos do Município. 
 
 
Regularização Fundiária 
 
A pesquisa fundiária sobre a área de Riacho Doce concluiu que tanto as terras hoje 
ocupadas informalmente fazem parte do patrimônio da Prefeitura Municipal de Belém, 
entretanto os terrenos onde serão construídas as unidades habitacionais destinadas ao 
remanejamento de famílias assentadas em áreas de risco fazem parte do patrimônio da 
União35. Já a pesquisa sobre a cadeia dominial da área do Pantanal indicou que os 
terrenos já ocupados se encontravam sob domínio útil da Universidade Federal do Pará - 
UFPA. A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de 
Belém – CODEM36, adquiriu a área em questão, passando a mesma ao domínio da 
Prefeitura Municipal de Belém37.  
                                                 
33 A construção de moradias provisórias não estava prevista na conepção original do PDL. Sua adoção se 
deu em caráter de emergência, e é considerada uma exceção que, na medida do possível, não deve ser 
replicada. 
34 Naquela oportunidade verificou-se que cerca de 40% dos imóveis de Belém estavam em situação 
irregular. 
35 A Prefeitura entrou com pedido de cessão de posse dessas áreas junto à Gerência de Patrimônio da 
União, ainda sem  retorno, pois existe um outro interessado que é a Cooperativa Habitacional dos 
Servidores da UFPa, que hoje tem a posse precária do terreno e também entrou com pedido de 
aforamento na GRPU/PA. 
36 Empresa de economia mista responsável por pesquisar, planejar, executar, financiar e controlar as 
atividades de legalização fundiária, urbanização e habitação e, proceder à avaliação de imóveis para fins 
de desapropriação e transações comerciais de compra, além de conduzir ações de regularização fundiária; 
implementar projetos urbanísticos e implementar a política habitacional municipal.  
37 Para a desapropriação das benfeitorias ali existentes foram investidos 600 mil reais (recursos da 
Prefeitura Municipal de Belém); 800 mil reais no Campus III da UFPA, na forma de obras 
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Para que a Prefeitura Municipal de Belém possa regularizar a situação fundiária dos 
lotes em favor de seus ocupantes de fato, através da CODEM, são necessários o 
conhecimento prévio dos limites da área do PDL, sua legalidade fundiária, o diagnóstico 
da condição socioeconômica das famílias residentes e o projeto de alinhamento para as 
vias e igarapés38. 
 
O regime legal para a regularização da situação fundiária dos lotes será o aforamento, 
devendo as famílias arcar com os custos da titulação, incluídos os referentes aos 
registros cartorários. 
 
O passo inicial para a titulação dos terrenos é a abertura de processo junto à CODEM, 
para o qual os moradores deverão apresentar a documentação relacionada no Anexo 1. 
As custas processuais para expedição do título de propriedade do terreno se referem, por 
um lado, à taxa de expediente, fixada em R$7,6039 e, por outro, à jóia de aforamento. 
Para a fixação do seu valor, se propõe a manutenção dos critérios adotados pela 
CODEM nas demais áreas denominadas de “tratamento especial” (ocupadas por 
populações de baixa renda), considerando o rendimento familiar e estipulando três 
valores de jóia distintos, correspondentes a três faixas salariais, resultando em jóias de 
R$60,00, R$80,00 e R$120,00. Em função do perfil socioeconômico da população de 
Riacho Doce e Pantanal, acredita-se que à maioria das famílias deverá corresponder o 
valor mínimo. 
 
Os procedimentos terão lugar gradualmente em cada uma das 24 quadras que compõem 
a área do PDL. A etapa final, complementando a legalização dos terrenos, envolverá a 
formalização de processo para pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens 
Imóveis – ITBI, junto à Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN; registro da escritura 
no Cartório de Registro de Imóvei,s e averbação na CODEM. 
 
A despesa com ITBI deverá ser de apenas R$7,60, referentes à abertura de processo, já 
que o imposto não deverá incidir sobre a maioria dos imóveis da área do PDL em 
função da isenção aplicada aos imóveis com valor venal de até R$16.852,06. As custas 
cartorárias mínimas serão da ordem de R$127,00, variando de acordo com o valor do 
imóvel. A averbação junto à CODEM não implica custos. 
 
Os procedimentos de regularização iniciados em setembro de 2001 propõem um curioso 
arranjo pelo qual se vincula a regularização fundiária à fixação da população no 
assentamento após a urbanização e sua participação nos subprogramas sociais que 
compõem o PDL. Será assinado, com cada família remanejada, um termo de acordo 
onde são definidos, além das condições de uso do imóvel e as obrigações 
correspondentes à sua aquisição, outros compromissos que incluem a manutenção de 
crianças na faixa etária de sete a 14 anos na escola e a participação de jovens e adultos 
analfabetos no programa de alfabetização da Prefeitura Municipal de Belém pelo prazo 
mínimo de 24 meses40. 
                                                                                                                                               
compensatórias (pavimentação e construção de um ginásio) e 50 mil reais para aquisição de área no 
Pantanal. 
38 Os custos destes procedimentos são estimados em R$202,19, por família. 
39 Este valor sofre correção anual pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo-Especial – IPCA-E. 
40 Cumpridos estes requisitos e, após avaliação social, será iniciado o processo de 
regularização definitiva do imóvel, considerando que ao final de três anos já se 

 60



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

 
Entretanto, a adesão das famílias ao processo de titulação dos lotes tem sido baixa: das 
223 famílias em condições de dar início ao processo, apenas 50 apresentaram a 
documentação requerida. Esta constatação faz pensar que os compromissos adicionais 
acabam por representar uma carga, em lugar de um estímulo à regularização. A 
obtenção do título não aparece como um objetivo claro para a população-alvo. Assim, 
por muito que tenham sido simplificados os trâmites burocráticos e por muito que 
tenham sido reduzidos os custos, os beneficiários parecem não identificar qual seria a 
utilidade do título de propriedade, já que a compra e venda informal de imóveis são 
correntes, e o risco de expulsão da área se vê como uma possibilidade remota, já que o 
Poder Público está investindo na urbanização/fixação da população original.  Os relatos 
colhidos em campo indicam que os moradores aguardam a conclusão dos 
procedimentos de regularização dos primeiros 50 lotes para saber “se vale à pena” dar 
início ao processo. 
 
As benfeitorias, construídas pelos moradores, que serão demolidas, serão avaliadas. 
Entretanto, a avaliação não será fator determinante para estipular um "quantum" de 
indenização. Além de constituir uma exigência legal, a avaliação apóia o processo de 
enquadramento das famílias nas distintas formas de soluções habitacionais propostas 
pelo Plano41. De fato, cada benfeitoria demolida será substituída, mediante permuta, por 
uma das soluções habitacionais propostas pelo Plano, atendendo às recomendações do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Considerando que as moradias a serem 
retiradas tendem a ser justamente as mais precárias, a “indenização” de casa por casa, 
visa não penalizar às famílias por sua condição socioeconômica. 
 
 
Regularização Urbanística e Padrões de Urbanização 
 
O perfil de intervenção urbanística proposta para Riacho Doce e Pantanal pretende 
potencializar a organização espacial já estabelecida, integrando-a às áreas de expansão 
(onde serão construídas as novas unidades habitacionais) e qualificando-a através da 
implantação de infra-estrutura e equipamentos urbanos. 
 
A área é definida pelo Plano Diretor Urbano de Belém – PDU como uma Unidade 
Ambiental de Moradia cujo traçado corresponde ao de um condomínio horizontal, onde 
o uso do solo é predominantemente habitacional. Há previsão de grande quantidade de 
áreas verdes e cuidadoso trabalho de paisagismo, formando áreas de convivência e 
buscando uma melhor qualidade do ambiente construído. Neste sentido, há a 
preocupação com a regulamentação de alinhamentos, lotes mínimos, afastamentos e 
definição de usos do solo compatíveis com a hierarquização viária planejada, 
contemplando tanto o desenvolvimento econômico (construção de portos) como a 
dotação de equipamentos sociais. 

 

                                                                                                                                               
encontrará a família residente de posse da escritura. A coordenação de todo o processo 
ficará sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento e Administração da 
Região Metropolitana de Belém – CODEM. 
41 Caso a avaliação da benfeitoria seja superior ao valor da nova unidade habitacional oferecida pelo 
Plano, a família poderá receber um terreno maior (na faixa de variação de 66,50 a 120m2) como forma de 
compensação. “Indenizações” são consideradas como último recurso. 
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As áreas que compõem o Riacho Doce e Pantanal localizam-se na zona urbana do 
Município de Belém e encontram-se inseridas em uma Zona Especial de Interesse 
Social do tipo 1 – ZEIS 142. De acordo com a Lei Complementar de Controle 
Urbanístico – LCCU43, as áreas em questão são caracterizadas dentro do zoneamento 
ordinário como Zona Habitacional do Tipo 2 – ZH2, de uso predominantemente 
habitacional, onde o Coeficiente de Aproveitamento (CA) permitido para uso 
unifamiliar varia de 1,4 a 1,8, e o de uso multifamiliar de 1,4 a 2,0. 

 
Sendo estas áreas pertencentes à Primeira Légua Patrimonial e estando contidas em uma 
ZEIS, é admitido pelo PDU o lote-padrão por família com dimensões mínimas de 60m2, 
dimensão idêntica à definida pela LCCU para a urbanização/regularização fundiária de 
loteamentos ocupados irregularmente44. 
 
Com base no estabelecido pela legislação vigente, definiu-se para o PDL um lote 
mínimo de 66,5m2. Entretanto, são admitidas variações até o limite de 120m2, ou seja, 
dentro desta faixa as dimensões dos lotes são estabelecidas de acordo com o 
perfil/composição das famílias residentes. 
 
A prática de declaração de Zonas Especiais de Interesse Social, ainda não consolida em 
Belém, tem sido interpretada pela Prefeitura como de caráter experimental nas áreas do 
Riacho Doce e Pantanal. Como parte integrante do acordo de financiamento do 
Programa Habitar-Brasil/BID, Belém está participando do subprograma de 
Desenvolvimento Institucional que contempla a elaboração de um Plano Estratégico 
Municipal para Assentamentos Subnormais – PEMAS. Neste Plano está prevista a 
regulamentação das ZEIS mediante o estabelecimento de parceria entre a SEGEP e a 
Secretaria Municipal de Urbanismo. 
 
 
Remanejamento de moradias 
 
Como premissa de trabalho, não se realizam reassentamentos de famílias no âmbito do 
PDL. A solução das situações de risco e da excessiva densidade de ocupação do solo, 
assim como a adequação à implantação de sistema viário e das redes de infra-estrutura, 
se faz exclusivamente mediante o remanejamento das moradias dentro do perímetro do 
Plano. 
 
Os procedimentos de remanejamento se darão de forma gradual, à medida que forem 
sendo executadas as novas unidades habitacionais, sem necessidade de alojamento 
provisório dos moradores45, obedecendo à seguinte distribuição espacial, por setores46: 
 
 
                                                 
42 De acordo com o Plano Diretor Urbano do Município de Belém – PDU, Lei nº 7.603, de 13.01.1993. 
43 Lei nº 02, de 19.07.1999. 
44 A mesma lei determina lotes mínimos de 90m2 para áreas a serem loteadas pelo Poder Público. 
Entretanto, para as áreas de expansão do PDL se mantém o lote mínimo de 66,50m2. 
45 A construção de abrigos provisórios para as famílias vitimadas pelo incêndio se constituiu em exceção. 
O episódio sucitou questionamentos entre a equipe técnica, já que o atendimento emergencial 
descaracterizava as diretrizes de planejamento participativo que orientam o PDL. 
46 O procedimento de “selagem” dos domicílios não foi utilizado no caso de Riacho Doce e Pantanal por 
ser considerado gerador de exageradas expectativas e, portanto, negativo, tanto como instrumento de 
controle como de comunicação com a população-alvo. 
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Quadro 3. Belém. Setorização das etapas de remanejamento 
SETOR 1 Terreno desapropriado pela PMB destinado à construção de 500 unidades 

habitacionais 
SETORES 2 e 3 Área do Riacho Doce onde estão residindo as famílias que serão remanejadas 
SETORES 4, 5, e 6 Área do Pantanal onde residem as famílias que serão remanejadas 
Área para Obras 
Especiais 

Área ocupada por uma fábrica de palmito desativada, localizada nas 
proximidades do Pantanal, que será utilizada para a instalação da Estação de 
Tratamento de Esgoto 

 
 
Na primeira etapa serão remanejadas 421 famílias na área do Riacho Doce e 188 do 
Pantanal, conforme levantamento cadastral realizado em junho de 2001. Estas famílias 
receberão novas unidades habitacionais que serão construídas na área de expansão, nos 
Setores 1, 3, 4 e 5.47 
 
As alternativas oferecidas às famílias remanejadas são: unidades unifamiliares 
(embriões) ou multifamiliares, ambas de nova construção; sobrados já existentes na área 
que serão reformados; ou lotes urbanizados para a autoconstrução48.  
 
A utilização de uma área para remanejamento permitirá o significativo desadensamento 
tanto no Riacho Doce quanto no Pantanal, ocasionando ainda a melhoria das condições 
de acesso mediante a regularização das vias, sua arborização e criação de espaços de 
lazer. A expansão para a nova área (Setor 1) prevê a criação de novas ruas e passagens, 
além de sua interligação com a malha viária existente. 
 
Em paralelo com o remanejamento de moradias serão construídos os equipamentos 
comunitários previstos: uma creche no Setor 2; um centro comunitário no Pantanal 
(reforma de uma das unidades habitacionais existentes na Área de Expansão para 
funcionar como sede do Centro Comunitário do Riacho Doce); reforma de uma escola 
no Pantanal e execução de duas praças e cinco playgrounds.49 Na área do Pantanal, que 
compreende aos Setores 4, 5 e 6, serão mantidos os equipamentos existentes50. 
 
Será ainda iniciada a construção da Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade 
para duas mil famílias na área destinada para obras especiais. 
 
Para a segunda etapa51 do PDL se prevê o remanejamento de famílias para 125 lotes 
destinados a unidades unifamiliares, a serem construídas por processo de 
autoconstrução.  
 

                                                 
47 Como medidas preventivas para que não se intensifique a ocupação da área definida para o PDL se 
propõe, por um lado, a fiscalização, exercida tanto pelos técnicos da Prefeitura como pelas lideranças 
locais, tomando por base o cadastramento realizado em junho de 2001, esclarecendo aos moradores que 
aqueles que não constem do referido cadastro não serão incluídos como beneficiários do Plano. Por outro 
lado, o projeto de urbanização prevê a definição de uso para todos os espaços não deixando margem à 
ocupação desordenada de nenhum trecho. 
48 Ver item dedicado às soluções habitacionais. 
49 Na etapa de diagnóstico foi verificada a disponibilidade de suficiente dotação de equipamentos de 
educação e saúde nas proximidades da área de projeto. Portanto, estes componentes tiveram pouco peso 
na proposta de urbanização. 
50 Três igrejas (duas católicas e uma Assembléia de Deus) e uma creche-escola comunitária. 
51 Esta etapa encontra-se ainda em fase de elaboração, não estando aprovada e nem contratada. 
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A cada etapa de remanejamento serão realizadas reuniões de orientação geral com os 
grupos de famílias que serão transladadas esclarecendo os procedimentos para a 
mudança e o uso dos equipamentos sanitários. Quando as famílias são remanejadas para 
unidades multifamiliares são enfatizados os critérios para a convivência em 
condomínio. Para as famílias enquadradas na alternativa de lotes urbanizados será 
fornecida orientação para o processo de autoconstrução. 
 
Independentemente do enquadramento das famílias pelas diferentes tipologias 
habitacionais, todas são inseridas nas atividades dos subprogramas do Trabalho de 
Participação Comunitária –  TPC. 
 
 
Soluções habitacionais52 
 
Serão construídas 609 novas unidades habitacionais em três diferentes tipologias, assim 
distribuídas: 
 

• 384 unidades unifamiliares (embriões) que serão construídas em lotes 
urbanizados com dimensões mínimas de 66,50m2, dotados de arruamento, 
esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem e rede de energia 
elétrica53/iluminação pública. A área edificada mínima será de 32m2 (quarto, 
sala, banheiro e cozinha)54, a um custo unitário R$9.043,36, conforme 
estabelecido no acordo de financiamento do Programa Habitar Brasil/BID; 

 
• 15 blocos multifamiliares, com oito apartamentos cada, totalizando 120 

apartamentos. O projeto prevê um sistema de parcelamento em módulos de 
18,00 x 28,70m para cada oito unidades habitacionais. A distribuição espacial 
interna das unidades habitacionais em dois níveis contempla sala, dormitório, 
banheiro, cozinha e área de serviço, perfazendo um total de 34,20m2 de área. As 
unidades poderão ser ampliadas em até 19,90m2, com a utilização do projeto 
estrutural proposto. O custo é de R$9.351,25 por família, sendo quatro mil reais 
correspondentes à contrapartida da Prefeitura Municipal de Belém;  

 
• adaptação de oito sobrados existentes que, após reforma, compreenderão duas 

unidades habitacionais, com 60m2 cada, totalizando 16 unidades55. 
 
Obs.: Tanto as unidades habitacionais unifamiliares como as multifamiliares e a reforma 
dos sobrados serão executadas por empreitada.  
 

                                                 
52 A proposta de execução de unidades habitacionais em madeira foi rejeitada pela CEF, embora este seja 
um material abundante na região, e uma técnica construtiva que a população domina e faz parte de sua 
tradição cultural. Ainda que a proposta fosse apoiada por meticuloso estudo das tipologias tradicionais da 
região amazônica, não foi aceita. Ainda assim, as três edificações de madeira, onde hoje funciona o 
escritório de campo serão reutilizadas após a implementação do Plano, passando a funcionar como o 
núcleo de recepção de visitantes. 
53 Embora o PDL não contemple a execução direta de obras de construção, recuperação ou ampliação da 
rede geral de energia elétrica, estas ações serão realizadas na forma de projetos co-localizados. 
54 Levantamento realizado à epoca da elaboração do PDL registra que as moradias originais variam 
tipicamente na faixa dos 40 a 60m2. 
55 Ainda não há previsão de custo para esta modalidade, já que o terreno onde estão localizadas está em 
fase de negociação. 
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• 89 lotes urbanizados com as fundações executadas em radier para a 
autoconstrução. Neste caso serão também oferecidas cestas de materiais de 
construção a um custo de R$7.700,37 por família. 

 
Complementando as soluções habitacionais propostas, serão também executados: 

• 72 melhorias habitacionais (também na forma de cestas de materiais) para 
famílias que não serão remanejadas;  

• 141 módulos hidráulicos, a um custo unitário de R$1.650,00. 
 
 

                                                

As diversas soluções habitacionais propostas são adstritas às famílias levando em conta 
o número de membros, a proximidade entre familiares e agregados, a prática de 
atividades comerciais etc. De forma geral, as novas unidades construídas (casas ou 
apartamentos) são destinadas às famílias “proprietárias”; os lotes com fundações e 
cestas de materiais para autoconstrução às famílias polinucleares (agregadas às 
anteriores) e as melhorias habitacionais às famílias que não serão remanejadas ou que 
alugam moradias. A condição de inquilino impede o estabelecimento da relação de 
permuta “benfeitoria original por nova unidade habitacional” aplicada às famílias 
“proprietárias”. 
 
Na execução das soluções habitacionais, em especial nos processos de autoconstrução 
e/ou melhorias habitacionais, mediante o fornecimento de cestas de materiais de 
construção, os idosos, mães solteiras e deficientes físicos serão alvo de tratamento 
diferenciado sendo adotada uma forma híbrida de autoconstrução e autogestão. 
 
 
Infra-estrutura urbana e serviços públicos 
 
O projeto prevê um sistema de abastecimento de água convencional, conectado à rede 
existente no entorno do assentamento, compreendendo a implantação de 4.370m de 
nova rede de distribuição e o remanejamento de outros 6.142m, em função da 
adequação do sistema ao novo traçado viário. O sistema compreende 889 ligações 
domiciliares com hidrômetros individuais em sua primeira etapa (a implantação 
completa do Plano prevê a execução de 1.537 ligações domiciliares)56. 
 
A Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, concessionária dos serviços de 
água e esgoto do Estado, já aplica tarifas sociais para o fornecimento de água e não 
registra inadimplência significativa na área. Dados do Programa Família Saudável 
registram que 89,21% dos domicílios são atendidos pela rede de distribuição de água, 
0,91% utiliza poço ou nascente e 2,18%, outras formas de captação de águas.57 
 
Não há rede de esgotamento sanitário instalada. A mesma fonte indica que 47,03% das 
moradias não possuem instalações sanitárias adequadas, fazendo o lançamento de 
dejetos a céu aberto, enquanto que 43,86% dispõem de fossa58. 
 

 
56 Os custos estimados de implantação dos sistemas de distrubuição de água, esgotamento sanitário, 
drenagem de águas pluviais e sistema viário, por família, são, repectivamente, R$243,42, R$301,56, 
R$364,41 e R$1.477,14. 
57 PDL Vol. IV, p. 60. 
58 PDL Vol. IV, p. 59. 
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Para o esgotamento sanitário se propõe um sistema separador absoluto, com diâmetro 
mínimo de 100mm. A rede projetada tem extensão de 4.190 metros, e o sistema será 
complementado com a construção de estação de tratamento de esgotos compacta, com 
capacidade para atender a duas mil famílias (93m3/hora), beneficiando toda a sub-bacia 
a jusante do igarapé do Tucunduba. 
 
Há uma discussão em curso para que os serviços de esgotamento sanitário passem a ser 
uma concessão municipal, como reação à recente privatização do serviço de energia 
elétrica. Teme-se que futuras privatizações representem uma ameaça à manutenção de 
tarifas sociais atualmente adotadas pela concessionária estadual. 
 
Parte da drenagem profunda já está sendo realizada como componente do Projeto de 
Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, através da Prefeitura Municipal de Belém, no 
trecho que corresponde ao Setor 2, que compreende a via principal de acesso à Avenida 
Perimetral para a porção mais densa da área do Riacho Doce. Para as vias secundárias 
foi prevista drenagem superficial, tendo sido pavimentadas com blocos intertravados de 
concreto as ruas secundárias no trecho correspondente à extensão já dragada do igarapé, 
e onde os trabalhos de proteção de taludes com vegetação já foram iniciados. 
 
Para o fornecimento da energia elétrica, pela Rede/CELPA, hoje privatizada, é cobrada 
tarifa mínima, não havendo registro de inadimplência significativa. Entretanto, 13,7% 
dos domicílios são conectados clandestinamente à rede de distribuição. 
 
As intervenções na rede de iluminação pública, assim como a coleta de lixo59 e varrição 
de logradouros são parte de projetos co-localizados, assim denominados por estarem 
previamente contemplados como parte das ações de rotina da Prefeitura de atendimento 
aos bairros da cidade, nos que se incluem as áreas abrangidas pelo PDL. 
 
 
Sistema Viário 

 
A concepção do sistema viário privilegia a circulação de pedestres, garantindo que as 
distâncias a serem percorridas a pé entre residências, equipamentos e transportes 
coletivos não sejam superiores a 600 metros. O acesso de veículos é restrito a apenas 
algumas vias, definindo-se uma hierarquização viária clara. 
 
O projeto geométrico, elaborado a partir de levantamento topográfico executado pela 
SESAN, procurou compatibilizar o arrruamento existente com as recomendações da 
Instrução de Serviços do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, 
tendo em vista, por um lado, as necessidades de ampliação das redes de infra-estrutura 
e, por outro, a garantia de acesso a todas as unidades residenciais e equipamentos 
urbanos. 
 
O projeto de pavimentação60, baseado nas estimativas de tráfego gerado no local, 
definiu para as vias de trânsito mais intenso o uso de pavimentação em CBUQ, 

                                                 
59 72,42% das moradias de Riacho Doce e Pantanal já são atendidas pelo serviço municipal de coleta 
domiciliar de lixo. PDL op. cit. 
60 A pavimentação é dos componentes mais valorizados pelos moradores, segundo informação das 
lideranças locais. 
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enquanto as vias de circulação local do Riacho Doce deverão receber revestimento em 
blocos articulados de concreto sextavado. 
 
Complementando o sistema viário, está ainda prevista a implantação de sinalização 
horizontal e vertical dos logradouros e a concepção do projeto de sinalização, tomando 
como base as especificações estabelecidas no manual de sinalização do Departamento 
Nacional de Trânsito e no Manual de Sinalização Rodoviária do DNER, a ser executado 
pela Companhia de Transporte do Município de Belém – CTBel. 
 
 
Organização Comunitária e Participação dos Moradores 
 
O trabalho de participação comunitária será implementado por meio do "Programa 
Socioambiental das Localidades do Riacho Doce e Pantanal", que se define como um 
programa integrado voltado para o desenvolvimento de um processo pedagógico e 
participativo junto à comunidade visando à melhoria da qualidade da vida social e 
ambiental, tendo como estratégias: 
• a ação social integrada às ações das demais intervenções, compatibilizando 

cronogramas e metas; 
• trabalhar com as formas organizativas e de representação já existentes e promover a 

criação e capacitação de outras formas; 
• utilizar a informação como meio de controle social, mantendo permanentes canais 

de comunicação com os agentes sociais locais; 
• capacitar técnica e politicamente os agentes sociais locais para o exercício do 

gerenciamento, fiscalização e avaliação de todas as atividades do Plano de 
Desenvolvimento Local; 

• consolidar a prática de co-gestão político-administrativa entre o Poder Público e os 
agentes locais; 

• trabalhar com equipe técnica multidisciplinar e interinstitucional; 
• desenvolver ações específicas voltadas para a inclusão dos trabalhadores locais, 

especialmente a mulher chefe de família, no processo produtivo/participativo por 
meio do fomento às atividades produtivas. 
 

Compõem o "Programa Socioambiental" cinco subprogramas com ações específicas e 
diferenciadas, mas complementares entre si: Desenvolvimento Comunitário e Controle 
Social, Geração de Trabalho e Renda, Acompanhamento Social às Famílias 
Remanejadas, Serviço de Atendimento e Informação e Educação Sanitária e Ambiental. 

 
Desenvolvimento Comunitário e Controle Social, com o objetivo de gerar um 
processo pedagógico junto às lideranças comunitárias para capacitá-las a exercer o seu 
papel na gestão pública e fortalecer suas responsabilidades nas comunidades e entidades 
que representam. 
 
Cabe destacar a criação do Conselho de Fiscalização e Monitoramento do Projeto, que 
segue a sistemática iniciada na implantação do Orçamento Participativo, com a criação 
de Comissões de Fiscalização e Acompanhamento de Obras61. Estas comissões 
organizadas pela SEGEP têm composição paritária com a comunidade através de 
                                                 
61 Hoje líder comunitária e membro da Comissão de Fiscalização, Telma relembra o descrédito da 
população na época em que o Plano foi anunciado: “A gente nunca vai sair da lama”, numa referencia 
explícita às condições de moradia no Riacho Doce. 
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representantes dentre os delegados eleitos de forma direta nas assembléias do OP. 
Ampliou-se a composição para tornar-se Conselho de Fiscalização e Monitoramento 
com representantes de ruas, entidades comunitárias e representantes de ONGs com 
atuação direta na área do Plano. 
 
A implantação deste componente representou um desafio, em virtude da frágil estrutura 
de participação encontrada na área de projeto: apenas 7% dos moradores participavam 
de algum tipo de associação. Esta situação se reverte e a freqüência atual nas 
assembléias é de 70 a 80 pessoas. O escritório de campo é visitado em média por 15/20 
pessoas ao dia. 
 
Como resultados, até o momento, destacam-se as atividades de coordenação do controle 
de crescimento e adensamento das áreas, o monitoramento dos lotes a serem 
remanejados e a instalação de serviços nas áreas, como é o caso da participação dos 
moradores na instalação da unidade do Programa Família Saudável. 
 
Geração de Trabalho e Renda: objetiva contribuir para a geração de trabalho e renda 
nas comunidades-objeto da intervenção do PDL através da implantação de cursos de 
capacitação e aperfeiçoamento profissional, assim como fomentar ações voltadas para a 
potencialização econômica da área62. Estas ações contarão com o acompanhamento 
técnico da Secretaria Municipal de Economia – SECON e da Companhia de Turismo de 
Belém – BELEMTUR. 

 
No âmbito da capacitação profissional, se projeta a inserção de jovens e adultos no 
mercado de trabalho mediante cursos em diversas áreas profissionais63. Este 
subprograma terá como co-executores a Secretaria Municipal de Economia – SECON e 
Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, por meio do Liceu de Artes e Ofícios Ruy 
Moreira. Após a capacitação, a expectativa é de que os novos profissionais se 
organizem em cooperativas ou grupos de empreendedores passando a integrar tanto a 
execução das obras do Plano quanto à exploração dos portos e do pólo turístico a ser 
instalado no igarapé Tucunduba. 
 
Como forma de apoiar novos empreendimentos, será oferecida orientação técnica 
através de cursos, oficinas, palestras, com objetivo de aprimorar os conhecimentos 
técnicos das categorias específicas de trabalhadores. 
 
Após o processo de capacitação profissional e organizacional, a comunidade passará a 
ocupar os espaços disponibilizados pelo Plano (p. ex. construção dos quiosques). A 
operacionalização se dará através da organização dos trabalhadores em cooperativas, 
que terá o acompanhamento técnico da SECON e da BELEMTUR. A idéia central é 
transformar a área de intervenção em um ponto de visitação turística, transformando a 
base física em bares, lanchonetes, restaurantes e pontos de venda de produtos regionais 
(cerâmica e outros). 

                                                 
62 Desenvolvimento do turismo, através da criação do pólo turístico; fomento à criação de duas 
cooperativas que irão explorar os espaços físicos de lazer oferecidos pelo Plano; acompanhamento técnico 
aos empreendimentos, através de oficinas, cursos, palestras, visando à sua sustentabilidade; viabilização 
de crédito junto ao Banco do Povo para os empreendimentos da área do PDL. 
63 Formação nas áreas da construção civil (eletricistas, carpinteiros, bombeiros hidráulicos, pedreiros, 
pintores etc.); corte e costura/confecção (malharia, moda praia e íntima); serigrafia; informática básica; 
culinária (panificação e confeitaria); hotelaria (garçom, bar man, agente turístico de comunicação etc.) 
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A Prefeitura Municipal de Belém, através do Banco do Povo64, dará o suporte financeiro 
a empreendimentos coletivos ou individuais que necessitarem de recursos para o 
desenvolvimento de suas atividades produtivas. Os recursos serão destinados tanto para 
capital de giro como para investimento. 
 
Acompanhamento Social às Famílias Remanejadas: desenvolver estratégias e 
mecanismos de apoio às famílias que venham garantir sua permanência na área 
beneficiada. 
 
Serviço de Atendimento e Informação: prestar atendimento social às comunidades, 
orientando as famílias para sua inserção nos serviços públicos oferecidos pelos órgãos 
municipais, estaduais e federais. 
 
A proposta de mobilização comunitária formulada pelo PDL, além de bem articulada, 
manifesta a intenção de sincronia com o desenvolvimento dos componentes físicos do 
Plano, o que, em tese, tende a ampliar a sua efetividade. Entretanto, há traços do 
comportamento social que se apresentam como desafios à plena implementação da 
proposta: a utilização de espaços coletivos ainda é de difícil aceitação. Por exemplo, a 
construção do porto – equipamento coletivo – se confronta com a prática da população 
que, tradicionalmente, “privatiza” frações do rio65. “As lavanderias coletivas foram 
abandonadas porque não funcionavam, não fazem parte da cultura da população”, 
comentam os membros da equipe social. Por outro lado, a população se mostra mais 
receptiva às ações cujos benefícios são apropriados individualmente, como no caso dos 
módulos hidráulicos. 
 
Adicionalmente, se observa em Belém uma característica (que não é exclusiva desta 
cidade) de distanciamento entre lideranças e o conjunto de moradores. Iraci, uma das 
líderes comunitárias presentes à reunião local, comenta a propósito do CCPP: “Eles [os 
moradores] são contra a gente [a Comissão de Fiscalização, composta por lideranças 
comunitárias] ficar fiscalizando, fiscal tem que ser discreto...”. Ilustrando que há ainda 
um longo caminho na direção de uma completa integração dos moradores no processo 
participativo de urbanização. 
 
 
Educação Sanitária e Ambiental 
 
O subprograma voltado para a educação ambiental e sanitária consiste numa série de 
atividades educativas, na forma de eventos, oficinas, campanhas etc., que terão o meio 
ambiente e a moradia como temas privilegiados. Tem como objetivo contribuir para a 
constituição de uma nova mentalidade sanitária e socioambiental, através da 
participação direta da população. Com este sentido, é estimulada a criação de comitês 

                                                 
64 Criado em 1997, o Banco do Povo viabiliza acesso ao crédito ao cidadão que não dispõe das garantias 
formais exigidas pelos bancos comerciais, mas que desenvolve algum ofício ou arte. “Os recursos iniciais 
foram provenientes de 0,64% do Fundo de Participação dos Municípios e 1% do ICMS. O 
acompanhamento da aplicação dos recursos é feito pelo  Conselho Municipal do Trabalho, composto por 
quatro representantes do setor público municipal, um do setor público estadual, cinco do setor privado e 
cinco representantes de entidades sindicais”. Martins, op. cit. p. 54. 
65 Não só nos assentamentos de baixa renda, mas em toda a cidade, foram vedadas quase todas as 
possibilidades de acesso ao rio por este processo. 
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ambientais, que funcionem como mecanismos de integração entre a comunidade e a 
Prefeitura Municipal de Belém, viabilizando ações conjuntas de preservação ambiental. 
 
Entre seus objetivos se assinala a articulação de ações de Educação Sanitária e 
Ambiental com outras já desenvolvidas por unidades de saúde, instituições de ensino, 
grupos culturais, organizações comunitárias, incentivando a coleta seletiva do lixo, a 
partir da iniciativa da própria comunidade; promovendo e fomentando a prática de 
reutilização, reaproveitamento e reciclagem do lixo. 
 
O subprograma de Educação Sanitária e Ambiental propõe ainda o oferecimento de 
orientações específicas sobre o uso dos equipamentos sanitários e da rede de esgotos, 
visando ao uso adequado e à manutenção da infra-estrutura urbana e dos equipamentos 
implantados, além da formação de agentes ambientais. 
 
O componente ambiental do Plano engloba ainda o Plano de Revitalização concebido 
pela FUNVERDE66, dirigido para a recomposição da mata ciliar nativa ao longo de 
1.200m do igarapé Tucunduba. O Plano que prevê o plantio de 277 mudas ao longo do 
igarapé, e outras 524 para arborização dos logradouros, conta com o acompanhamento 
técnico de um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal e um encarregado de nível 
médio, da SESAN. O prazo previsto para sua implantação é de quatro meses, ao custo 
estimado de R$172.039,35. 
 
A população, de modo geral, percebe mais facilmente os benefícios derivados de obras,  
do que os dos trabalhos de cunho social. A equipe do PDL avalia que caso estes 
trabalhos fossem realizados de forma isolada, sem a perspectiva de intervenções físicas, 
teriam muito pouca chance de sucesso. 
 
Os trabalhos de educação sanitária tiveram efetividade menor do que a esperada, 
especialmente no relativo à disposição do lixo. Há pouca adesão aos mutirões de 
limpeza e de plantio se não é oferecida uma atividade lúdica em paralelo. Por outro 
lado, quando os mutirões são organizados por quadras (e, portanto, os resultados 
sentidos mais individualizadamente) a adesão é sensivelmente maior. 
 
 
Monitoramento e avaliação 
 
As ações programadas para a etapa denominada "pós-ocupação" deverão se estender por 
um período de até 12 meses após a conclusão das obras. De forma geral, se projeta a 
progressiva redução do número de atividades organizadas pela Prefeitura, de maneira 
que a comunidade possa planejar e organizar suas próprias ações. Entretanto, o 
subprograma de Educação Sanitária e Ambiental deverá ter suas atividades 
intensificadas neste período de modo a consolidar o sentido de preservação do ambiente 
construído e seu entorno. 
 
Terão continuidade os subprogramas de: Mobilização, Organização e Controle Social, 
através das atividades do Conselho de Controle Social, que deverão continuar até a 
                                                 
66 Responsável pela arborização e paisagismo; ampliação, melhoria, fiscalização e controle de áreas 
verdes (praças, canteiros, trevos e áreas verdes complementares);  criação e manutenção de unidades de 
conservação e preservação de áreas; encarregada ainda de criar, implantar, conservar, proteger, recuperar, 
monitorar, fiscalizar e administrar as áreas verdes do Município. 
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conclusão do Trabalho de Participação Comunitária pelo período de um ano após a 
conclusão das obras; o subprograma de Geração de Trabalho e Renda, nesta etapa 
dedicado ao acompanhamento técnico dos empreendimentos coletivos e individuais 
surgidos durante as atividades do Plano; assim como os Subprogramas de 
Acompanhamento Social às Famílias Remanejadas e Serviço de Atendimento e 
Informação. 
 
De acordo com o estabelecido no PDL, as atividades de monitoramento e avaliação 
serão constantes ao longo de todo o Trabalho de Participação Comunitária. Respeitando 
o princípio do controle social sobre as ações públicas, a avaliação será participativa 
envolvendo todos os agentes atuantes no Plano: a equipe executiva da Prefeitura, a 
comunidade, as entidades parceiras e as entidades que desenvolvem projetos na área 
objeto da intervenção. Serão avaliados os resultados físicos alcançados em termos de 
metas e indicadores. Paralelamente, se buscará compreender os motivos determinantes 
dos impactos – positivos e negativos – do Plano sobre a população-alvo, medindo-se 
também o seu grau de satisfação com os resultados do PDL. 
 
O registro sistemático da experiência do Riacho Doce e Pantanal inclui tanto a 
documentação convencional67 como instrumentos de registro audiovisual, como vídeos, 
fotografias e gravações em cassete.  
 
O monitoramento será individualizado por subprograma, observando seus indicadores 
respectivos. Assim, cada uma das unidades executoras deverá manter registros mensais 
e trimestrais a serem encaminhados à Caixa Econômica Federal. Em todo momento, o 
monitoramento deverá apontar eventuais problemas ou desvios ocorridos para que 
sejam corrigidos pelos técnicos do PDL e pelas Comissões de Fiscalização do Projeto 
Físico e do Trabalho de Participação Comunitária, durante 29 meses, contados a partir 
de janeiro de 2002. 
 
No final desse período, será realizada nova pesquisa socioeconômica levantando todos 
os dados anteriormente considerados na etapa de diagnóstico para o estabelecimento de 
um quadro comparativo das situações inicial e final, assinalando os impactos positivos e 
negativos gerados pela intervenção. 
 
A avaliação dos resultados alcançados deverá observar as metas e os indicadores de 
cada subprograma, verificando se cada uma das metas propostas foi de fato alcançada. 
O prazo para que a avaliação dos resultados seja realizada é de 12 meses a partir da 
conclusão das obras. Entretanto, sendo um processo flexível, a avaliação deverá também 
indicar a eficiência dos indicadores inicialmente propostos, assim como a possibilidade 
de introdução de novos indicadores, que permitam uma melhor mensuração e avaliação 
dos resultados alcançados. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
67 Pró-memórias das reuniões/registro em livro de atas das reuniões e/ou assembléias do Conselho de 
Controle Social, das Comissões de Fiscalização; relatórios, pareceres e diário de campo; material de 
divulgação e de campanha; relatórios de pesquisas e estudos específicos. 
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Conclusões 
 
Para o caso do PDL Riacho Doce-Pantanal, mais do que conclusões, cabe a prospecção 
das oportunidades de sucesso, tendo em vista que o início do processo de 
implementação é ainda recente e não se dispõe de suficiente perspectiva no tempo para 
uma avaliação de resultados68. Os dados disponíveis dão conta de situações previstas ou 
projetadas, reduzindo a perspectiva de análise sobre a implementação concreta dos 
diversos componentes. 
 
Entretanto, há que se destacar o processo de transformação na forma de conceber os 
projetos de intervenção, partindo de um projeto convencional de obras de drenagem, até 
ser alcançado o formato de um plano integrado e multissetorial. Com este sentido, se 
destacam os trabalhos em cooperação com a Universidade e o PGU contribuindo para a 
adequação das obras de engenharia ao atendimento das necessidades das comunidades 
locais, considerando a fragilidade de sua condição socioeconômica e suas estratégias de 
subsistência. 
 
Ainda sendo uma experiência recente, as intervenções na bacia do Tucunduba 
obtiveram visibilidade nacional e internacional, expressa na participação no concurso de 
Melhores Práticas, promovido pela Caixa Econômica Federal, como através da 
realização de Seminário Internacional, que rendeu a Belém a condição de cidade 
credenciada para o Desenvolvimento de Projetos de Consultas Urbanas dentro da 
temática Gestão dos Rios Urbanos. 
 
Como principal dificuldade foi detectada a formação de uma equipe interdisciplinar, 
com a participação efetiva das diversas Secretarias Municipais – articulação 
intrainstitucional –, essencial para o desenvolvimento de um projeto de abrangência 
ampla como é o Plano Diretor Local.  
 
No caso de Belém, se reitera a contradição detectada em grande parte das experiências 
incluídas neste estudo de que a integração/articulação institucional seja, ao mesmo 
tempo, apontada como uma dificuldade relevante e como recomendação ou fator de 
sucesso, quando as próprias Administrações se consideram insatisfeitas com o grau de 
articulação interinstitucional obtido até o momento. 
 
A adoção dos projetos multissetoriais integrados em paralelo com uma articulação 
institucional apenas parcial, tem gerado a criação de “espaços especializados” dentro 
das Administrações Públicas, com dinâmicas próprias, que os distinguem do restante da 
instituição. No caso de Belém, o núcleo ligado à concepção e implementação do PDL se 
diferencia claramente do restante da Prefeitura. Os próprios técnicos que participam do 
Plano admitem a existência de um “racha” entre os setores de planejamento e 
administração, este último ainda arraigado a formas tradicionais – hierárquicas e 
burocratizadas – de organização do trabalho. Assim, uma maior aproximação com os 
representantes do aparato burocrático da Prefeitura contribuiria para a revisão/redução 
de procedimentos burocráticos que, via de regra, implicam atrasos na implementação do 
Plano. 
 
                                                 
68 Ainda com poucas ações físicas realizadas, as lideranças comunitárias percebem uma diminuição da 
violência desde o início do Plano. É curioso que esta tenha sido a única menção ao tema ao longo de todo 
o processo de coleta de dados e informações. 
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Como contraponto a esta dificuldade, a instalação do escritório local na área do projeto 
teve um papel facilitador, tanto na articulação/integração entre a equipe técnica e a 
comunidade como na concretização de parcerias com a Universidade (localizada 
próxima à área de intervenção) e ONGs atuantes na área. 

 
Outro fator distintivo do caso do PDL Riacho Doce e Pantanal é a (relativamente69) 
confortável situação dos recursos disponíveis para a implementação do Plano. 
Contrariamente à maioria das experiências brasileiras, as metas do Plano foram prévia e 
claramente definidas, lançando mão de recursos anteriormente captados. Assim, ao 
menos do ponto de vista dos recursos financeiros, está garantida a implantação integral 
do Plano. 
 
Apesar de valorizar a participação comunitária, conferindo-lhe um caráter quase 
instrumental de implementação do Plano de Desenvolvimento Local, Belém aporta 
depoimentos bastante realistas quanto às possibilidades imediatas desta participação. 
Tem-se clareza de que ainda prevalecem os interesses individuais sobre os coletivos, e 
que a consolidação das práticas participativas de forma ampla e consciente requer ainda 
um longo trabalho. 
 

                                                 
69 Se relativiza a situação confortável dos recursos lembrando que para este Plano em concreto os recursos 
estão equacionados, porém ele representa somente 1,69% dos moradores de assentamentos informais da 
cidade. 
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Anexo 1 
 

Formalização dos processos 
 
Documentos 
 
- Carteira de identidade 
- Registro de nascimento (se for solteiro) ou Registro de casamento (se casado) 
- Guia do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em nome do proprietário da 
benfeitoria, do ano em curso, expedido pela SEFIN, com a devida quitação ou isenção 
de pagamento 
- Comprovante de propriedade da casa (Escritura particular de compra e venda, Recibo 
ou Declaração de construção) com todas as assinaturas devidamente reconhecidas em 
cartório 
- Comprovante de renda familiar 
- Preenchimento da petição inicial fornecida pela CODEM gratuitamente 
 
 
Condições do terreno 
 
- Estar edificado 
- Estar devidamente delimitado (por cerca, muro e/ou piquete em todo seu perímetro) 
- Obedecer ao alinhamento de vias determinado pelo projeto do sistema viário proposto 
pela SEURB/SESAN, com os devidos recuos e/ou avanços, conforme o alinhamento 
existente 
- Dar condições mínimas necessárias para que os técnicos possam efetuar o 
levantamento de campo. 
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Narrativa 
 
A atual Política Municipal de Habitação da Prefeitura de Belo Horizonte é composta 
pela articulação horizontal de diversos programas e projetos, atuando em duas linhas 
básicas: o enfrentamento do déficit qualitativo, pela intervenção em assentamentos 
informais inscritos em Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, e do déficit 
quantitativo, através da produção de novas moradias. 
 
Em 1993, a constatação da gravidade da situação de risco ambiental nas áreas ocupadas 
por assentamentos informais em Belo Horizonte determinou a criação do Programa 
Estrutural em Áreas de Risco – PEAR, com o objetivo de diagnosticar, prevenir, 
controlar e eliminar situações de risco geológico, resguardando tanto as famílias 
residentes nessas áreas, como o patrimônio público e privado. Anualmente, desde 
dezembro de 2001, durante o período crítico de chuvas, quando se amplia a 
probabilidade de acidentes, o PEAR conta com o suporte do Grupo Executivo de Áreas 
de Risco – GEAR70, convocado com o objetivo de: deliberar sobre ações emergenciais a 
serem realizadas durante o período de chuvas; agilizar o atendimento das situações de 
emergência e otimizar a disponibilização de recursos humanos e financeiros, tendo em 
vista as demandas do PEAR. 
 
Três anos mais tarde, o PEAR obteve reconhecimento internacional, quando foi 
premiado na Conferência Habitat II, em Istambul, Turquia71. 
 
Complementando as ações do PEAR, foi criado o Programa de Assentamento de 
Famílias Removidas em Decorrência de Execução de Obras Públicas Municipais – 
PROAS, através da Lei nº 7.597, de 06 de novembro de 1998, e regulamentado pelo 
Decreto nº 9.805, de 21.12.98, cujo principal objetivo é reassentar famílias que se 
encontram em situação de risco ou que devem ser removidas em decorrência de obras 
públicas. 
 
Ainda como parte integrante da atual Política Habitacional, se situam o Orçamento 
Participativo – OP e o Orçamento Participativo da Habitação – OPH, definindo, com a 
participação direta da população, a destinação dos recursos disponíveis. No OP o tema 
prioritário é a urbanização dos assentamentos informais, visando à melhoria das 
condições de vida das populações residentes, enquanto no OPH são definidos os 
investimentos em novos assentamentos (conjuntos habitacionais) para a população sem-
teto, atendendo prioritariamente às demandas coletivas organizadas. 
 
                                                 
70 O GEAR foi criado através do Decreto nº 10.812, de 28.12.01, e é composto por: um representante do 
Gabinete do Prefeito; um representante da Assistência Militar; o Secretário Municipal da Coordenação de 
Política Urbana e Ambiental; a Secretária Municipal da Habitação; o Secretário Municipal de Estrutura 
Urbana; o Secretário Municipal de Limpeza Urbana; o Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento Urbano; o Secretário Municipal de Regulação Urbana; o Presidente da Empresa de 
Transporte e Trânsito de Belo Horizonte; o Secretário Municipal da Coordenação de Finanças; os 
Secretários Municipais de Coordenação da Gestão Regional; os Secretários Regionais de Serviços 
Urbanos; os Gerentes de 1º nível de Obras e Projetos da Secretaria Municipal de Coordenação da Gestão 
Regional; os Gerentes de 2º nível de Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Coordenação da 
Gestão Regional; os Gerentes de 1º nível de Manutenção da Secretaria Municipal de Coordenação da 
Gestão Regional; o Secretário Municipal de Política de Assentamento; o Secretário Municipal de 
Assistência Social e o Coordenador Municipal de Defesa Civil. 
71 A regulamentação tanto do PEAR, como o GEAR, só se deu recentemente, através do Decreto nº 
10.812, de 28 de setembro de 2001. 
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Adicionalmente, pode-se afirmar que o conjunto de programas e projetos que compõem 
a Política Habitacional de Belo Horizonte trata a questão da habitação de forma 
abrangente, articulando questões ambientais à dotação de infra-estrutura, regularização 
urbanística e fundiária, contando, para tanto, com a participação direta da comunidade 
no processo de tomada de decisões. 
 
A população-alvo da Política Habitacional de Belo Horizonte está estimada em 
aproximadamente 500.135 pessoas72, residentes em 226 assentamentos que ocupam 
cerca de 5% do território municipal, isto é, 16,75km². 
 
 
A Concepção da Atual Política Habitacional: Vontade Política e Demandas 
Coletivas 
 
A formulação da atual Política Municipal de Habitação da Prefeitura de Belo Horizonte 
está articulada à vitória da coligação de esquerda liderada por Patrus Ananias, do 
Partido dos Trabalhadores, nas eleições de 1992, e à luta pela moradia empreendida 
pelos movimentos populares organizados de Belo Horizonte. 
 
Durante o processo eleitoral foi constatada a necessidade de reformular a atuação da 
Administração Municipal, com o fim de provê-la de maior capacidade de comunicação 
com a população (especialmente no período crítico das chuvas, quando deslizamentos e 
inundações se transformam em verdadeiras calamidades). 
 
Por outro lado, as ações que vinham sendo empreendidas até então eram de caráter 
puramente curativo/caritativo (doação de roupas e alimentos, ou alojamentos precários 
para os desabrigados). Era preciso definir uma abordagem preventiva para a questão, 
que fosse sustentável ao longo do tempo. 
 
Com este sentido, além de dar continuidade ao Programa Municipal de Regularização 
Fundiária -  PROFAVELA73, com atuação nos âmbitos urbanístico e jurídico, a nova 
Administração elabora uma primeira versão do atual Programa Estrutural em Áreas de 
Risco – PEAR, ainda em 1993, orientada pela necessidade de reverter a situação então 
vigente, não só na forma de atendimento das situações emergenciais, mas pela 
prevenção destas situações. 
 
No ano seguinte, com base na matriz do Plano Estratégico Municipal de Assentamentos 
Subnormais de Belo Horizonte, PEMAS74, foi realizado o diagnóstico das situações de 
risco geológico no Município75. Em 1995, foram realizadas vistorias nos assentamentos, 
promovendo uma espécie de “sintonia fina” do diagnóstico, e realizado o desenho 

                                                 
72 Informação sobre Propriedade de Vilas, Favelas, Conjuntos Habitacionais e Bairros de Belo Horizonte. 
PBH, 06 de maio de 2002. 
73 Criado pela Lei nº 3.532/83 e do Decreto Regulamentar nº 4.762/84. 
74 Elaborado por exigência da SEDU/Habitar-Brasil/BID, o PEMAS foi atualizado e regulamentado 
através da Lei nº 8.137, de 21.12.00, art. 36. 
75 A gravidade do déficit habitacional (quantitativo e qualitativo) no Município, constatada na etapa de 
diagnóstico, em 1994, é corroborada pela população organizada, que encaminha suas demandas por 
habitação através do Núcleo dos Sem Casa. 
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metodológico do Programa76. No ano 2000, o Programa foi definitivamente inserido na 
matriz organizacional da Prefeitura de Belo Horizonte.  
 
Naquela ocasião, foi levantado o número de áreas em situações de risco; determinados a 
escala e o porte do problema em cada área, assim como as modalidades de processos 
ativos, suas áreas de influência e o número das famílias em situação de risco iminente, 
resultando no mapeamento das áreas de risco de Belo Horizonte que vem sendo 
atualizado constantemente por meio de vistorias.  
 
Em coerência com a priorização das ações de caráter preventivo, e ampliando a noção 
de prevenção, a Política Habitacional de Belo Horizonte passou também a incorporar 
medidas de controle do adensamento dos assentamentos existentes. Com este sentido, a 
legislação de Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS – tem sido o principal 
instrumento utilizado. 
 
A formação de novos assentamentos informais tem sido objeto de intensas discussões 
entre o Executivo Municipal e os grupos sociais organizados na luta pela moradia. Na 
maioria dos casos, a Prefeitura orienta a ocupação de áreas de sua propriedade, já 
declaradas ZEIS, para a formação dos novos assentamentos. 
 
 
Mobilização de Recursos e Recuperação de Custos 
 
Tendo em vista que a parcela do Orçamento Municipal destinada ao investimento em 
habitação não é suficiente para conter o déficit habitacional, a Prefeitura tem lançado 
mão do estabelecimento de parcerias com outras instâncias do Poder Público e agências 
financiadoras, visando ampliar as possibilidades de enfrentamento do problema. O 
quadro a seguir oferece o resultado de tais parcerias no relativo à captação de recursos 
financeiros para o período 2001-2002, onde o Orçamento Participativo e o Orçamento 
Participativo da Habitação (recursos próprios) respondem por cerca de 50% dos 58,089 
milhões de reais mobilizados. 
 

                                                 
76 Para a realização destas etapas, a Prefeitura de Belo Horizonte contou com o apoio de técnicos do 
IPT/SP. 
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Quadro 1. Belo Horizonte. Fontes de Recursos (2001-2002) 

Origem 
Valor 

Total 

Tempo de 

negociação 

Garantia / 
Contrapartida % Prazo de 

Aplicação 

HBB 6.622.581,69 1 ano 1.599.551,14 11,40 2 anos 

PAT-PROSANEAR 500.000,00 7 meses 2.528.275,61(5) 0,86 8 meses 

PRO-INFRA 1.272.832,74 1 ano (4) 750.769,00 2,19 a definir 

SEDU 1.241.543,15 1 ano (4) 702.320,00 2,14 a definir 

SEDU 1.886.155,74 1 ano (4) 1.266.307,70 3,25 a definir 

Pró-Moradia 
(Contr. 3544//97) 1.183.689,95 9 meses (4) 415.853,96 2,04 1 ano 

Pró-Moradia 
(Contr. 35443/72) 340.243,34 9 meses 160.614,18 0,59 7 meses 

Pró-Moradia 
(Contr. 35438/75) 42.635,50 9 meses 14.922,43 0,07 2 meses 

Morar Melhor Juliana (1) 1.644.670,05 1 ano (4) 980.000,00 2,83 a definir 

Morar Melhor Jatobá  (1) 4.622.842,64 1 ano (4) 2.577.500,00 7,96 a definir 

Morar Melhor 

Sta. Rosa (1) 
1.099.492,39 1 ano (4) 635.000,00 1,89 a definir 

Morar Melhor 

São Gabriel (2) 
1.353.299,49 1 ano (4) 977.444,44 2,33 a definir 

Morar Melhor 

Zilah Spósito (3) 
1.385.613,20 1 ano 721.413,20 2,39 a definir 

Emendas Parlamentares 

Origem 
Valor 
Total 

Tempo de 
negociação 

Recursos Próprios % Prazo de 
Aplicação 

Jd Felicidade 140.000,00 — — 0,24 — 

Conj. Taquaril 200.000,00 — — 0,34 — 

Vila Pedreira Prado Lopes 225.192,97 — — 0,39 — 

Vista Do Sol 165.000,00 — — 0,28 — 

Vila Souza Aguiar 220.000,00 — — 0,38 — 

Vila Apolônia 100.000,00 — — 0,17 — 

Jatobá 360.000,00 — — 0,62 — 

OP — — 12.048.131,40 20,74 — 

OPH — — 17.053.379,45 29,36 — 

PEAR — — 122.692,88 0,21 — 

PROAS — — 3.924.315,34 6,76 — 

Regularização Fundiária — — 93.409,87 0,16 — 

PGE — — 241.232,08 0,42 — 

TOTAL 24.605.792,85  33.483.161,02 100,00  
Obs.: 
 (1) Execução por empreitada. 
(2) Execução por autogestão. 
(3) Urbanização. 
(4) Em andamento 
(5) Bens e serviços estimados neste valor 
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“As soluções atualmente incentivadas pelo Governo Federal não dão conta da escala do 
problema. Se o percentual dos recursos distribuídos pelo Governo Federal aos 
Municípios provenientes da arrecadação tributária nacional (hoje na ordem de 16%) 
retornasse aos patamares do período 1994/95 (ou seja, 23%), talvez alguns obstáculos 
relativos à falta de recursos para o enfrentamento da questão habitacional pelos 
Municípios pudessem ser atenuados”, comentam os entrevistados77. 
 
Além disso, a simplificação de alguns aspectos referentes à montagem dos processos 
para obtenção de financiamentos (excessiva burocracia, necessidade de aval e/ou 
intermediação de outras instâncias do Poder Público, entre outros) permitiria maior 
agilidade do Executivo Municipal no enfrentamento da questão habitacional, ainda que 
numa escala muito tímida se comparada às necessidades atuais. 
 
Os entrevistados ressaltaram ainda que a ausência de uma política nacional de gestão 
das Regiões Metropolitanas, onde a questão habitacional estaria inserida, contribui, em 
muito, para o agravamento do problema. 
 
A recente criação do Núcleo de Captação de Recursos, operando ainda de forma 
incipiente, e as tentativas de sensibilização da iniciativa privada para que participe mais 
ativamente da produção habitacional para os setores de baixa renda têm sido as 
alternativas adotadas pela Prefeitura de Belo Horizonte com o fim de minimizar a 
escassez de recursos. 
 
Pautada por critérios sociais, a Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte, em 
vigor desde 1994, visa ao acesso das famílias de baixa renda (na faixa de até cinco  
salários mínimos mensais) à moradia digna. Com este fim foram criadas linhas de 
financiamento e adotada uma política de subsídios de modo a compatibilizar a aquisição 
de imóveis com a renda da população-alvo. 
 
As parcelas de financiamento pagas pelos beneficiários correspondem, em média, a 
34% do custo de produção das unidades, e são recolhidas ao Fundo Municipal de 
Habitação Popular para reinvestimento em novos empreendimentos habitacionais. À 
guisa de exemplo, o quadro a seguir ilustra o potencial de retorno dos investimentos, a 
partir da implantação, em janeiro de 2000, de sete conjuntos, totalizando 648 unidades 
habitacionais, financiadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação. 
 
 
Quadro 2. Belo Horizonte. Recursos do Fundo Municipal de Habitação. 
N.º de 
unidades 

Retorno de 
recursos previsto, 
sem a política de 
subsídio 

% Retorno de 
recursos efetivo, 
com a política de 
subsídio  

% Total de subsídios 
concedidos pela 
PBH 

% 

648 R$ 1.056.231,19 100 R$ 356.964,19 34 R$ 699.267,00 66 
Fonte: Valadares, Maria Gezica. Balanço da Política Municipal de Habitação. Belo Horizonte: PBH/SMHAB, 
[2001]. 10 p. Mimeo. 
 
 
Por este sistema, a Secretaria Municipal de Habitação tem planejado o financiamento de 
mais 4004 unidades habitacionais até o final do ano de 2004. 
 
                                                 
77 Secretários Municipais de Habitação e Coordenação de Políticas Públicas. 
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Tendo em vista o caráter social das ações da Prefeitura, a via tributária é marginalmente 
explorada como instrumento de recuperação de custos, especialmente no que se refere 
aos setores com rendimentos de até três salários mínimos. Além disso, tanto nas ZEIS, 
quanto nos conjuntos do OPH, os beneficiários são isentos do pagamento de IPTU 
durante aproximadamente dez anos, a partir da aprovação do projeto de parcelamento. 
 
Pelo mesmo motivo, há iniciativas de estabelecimento de tributos diferenciados para as 
áreas de baixa renda, através de convênios com as concessionárias de serviços públicos 
que, no caso do Estado de Minas Gerais, ainda são públicas. Tanto a COPASA (água e 
saneamento) quanto a CEMIG (luz e força), têm se articulado com o Executivo 
Municipal buscando tratar de forma diferenciada as tarifas cobradas e as concepções de 
projeto, tanto nas áreas das ZEIS quanto nos conjuntos produzidos pelo OPH. 
 
 
A implementação da Política Habitacional. Competências e Atribuições 
 
A Secretaria Municipal de Habitação, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Coordenação da Política Urbana e Ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte concentra 
grande parte das atribuições da atual Política Habitacional do Município, incluindo a 
coordenação, o planejamento, o monitoramento e a implementação dos diversos 
programas e projetos. 
 
Entretanto, os quadros técnicos do Município contam com número insuficiente de 
profissionais para a execução de todas as etapas de trabalho, obrigando a 
complementação do pessoal necessário por meio de terceirização tanto no PEAR, como 
no PROAS. 
 
Também no Programa Municipal de Regularização Fundiária ocorre terceirização de 
serviços (normalmente refere à contratação de profissionais da área da topografia). As 
demais atividades técnicas são executadas diretamente pela Prefeitura, exceto a 
expedição e o registro de escrituras, realizados em cartório. 
 
A elaboração dos Planos Globais Específicos – PGEs e os projetos dos conjuntos 
habitacionais do OPH são também terceirizados, ficando seu controle e coordenação a 
cargo da Prefeitura. 
 
A participação dos grupos sociais envolvidos na luta pela moradia em Belo Horizonte, 
possui alta centralidade na implementação da atual Política Municipal de Habitação. 
Nesse sentido, tanto o encaminhamento de solicitações de vistoria, como a tomada de 
decisões quanto aos projetos (e sua adaptação à especificidade dos assentamentos) têm 
sido tarefas desenvolvidas com o envolvimento direto das comunidades. 
 
Para cada uma das nove Administrações Regionais há uma Comissão de Fiscalização, 
Planejamento e Acompanhamento das Obras (denominadas COMFORÇA), cujos 
membros são eleitos nas reuniões do Orçamento Participativo. Os assentamentos 
inscritos em ZEIS têm nessas comissões um importante instrumento de participação no 
processo de implementação da Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte. 
 
No caso dos conjuntos produzidos através do OPH, há uma única COMFORÇA para a 
toda a cidade. A estruturação da participação dos beneficiários através de comissões tem 
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favorecido controle social sobre a produção dos novos espaços residenciais e seu maior 
engajamento nas questões urbanas, mas, ao mesmo tempo, tem sido objeto de 
autocrítica da Administração pelo (talvez) excessivo número de reuniões. 
 
O Legislativo Municipal tem contribuído para a implementação da Política 
Habitacional, a partir das demandas do Executivo, na construção de um aparato legal 
facilitador do controle do adensamento dos assentamentos existentes e do planejamento 
de novas áreas a serem ocupadas (ZEIS 2). 
 
 
Regularização Fundiária 
 
As ações voltadas para a regularização fundiária vêm se desenvolvendo desde 1984. 
Neste ano, o Município de Belo Horizonte criou a primeira legislação urbanística 
direcionada para o tratamento da questão da regularização fundiária de favelas, 
materializada no Programa Municipal de Regularização Fundiária – PROFAVELA. 
 
A Lei nº 8.137, de 21 de dezembro de 2000, que alterou a Lei do Plano Diretor de Belo 
Horizonte, atualizou também este documento legal, tratando da regularização fundiária 
das Zonas de Especial Interesse Social 1 – ZEIS-1, definidas da forma seguinte: 
 

“...regiões ocupadas desordenadamente por população de baixa renda, nas quais existe interesse 
público em promover programas habitacionais de urbanização e de regularização fundiária, 
urbanística e jurídica, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e 
a sua integração à malha urbana”.78 

 
e das Zonas de Especial Interesse Social 3 – ZEIS-3, definidas como áreas edificadas 
em que o Executivo Municipal tenha implantado conjuntos habitacionais de interesse 
social, com o objetivo de efetivar: 
 

“(...) os processos de regularização urbanística e de regularização jurídica do domínio da terra 
em favor dos ocupantes, visando: (a) melhorar a qualidade de vida da população; (b) adequar a 
propriedade do solo à sua função social; e (c) exercer efetivamente o controle sobre o solo 
urbano”.79 

 
As condições de ingresso ao Programa de Regularização Fundiária são o beneficiário ter 
rendimento mensal na faixa de até cinco salários mínimos e não possuir imóvel em 
outro local (excluídos os casos em que o outro imóvel auxilie na subsistência do 
beneficiário). O processo de regularização culmina com a outorga do direito de 
propriedade sobre o terreno, após a realização das seguintes etapas: (1ª) levantamento 
topográfico e cadastral; (2ª) cadastro das famílias visando à coleta dados necessários à 
elaboração das escrituras e à verificação de duplicidade de benefícios; (3ª) realização do 
projeto de parcelamento, articulando o levantamento físico com as informações 
socioeconômicas da comunidade; (4ª) aprovação do projeto de parcelamento, registro 
em cartório e emissão das escrituras. O diploma legal repassado ao morador é uma 
escritura pública. O beneficiário é orientado a registrá-la, correndo por sua conta as 
custas cartorárias. 
 

                                                 
78 DOM Belo Horizonte, 22.12.00, p. 10. 
79 Ibid., p. 10. 
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O tempo médio de um processo dessa natureza é de seis meses para um assentamento de 
pequeno a médio porte (entre 250 e 300 famílias). O custo médio do lote regularizado, 
com área entorno aos 80,00m², é de R$110,75.  
 
A Secretaria Municipal de Habitação tem priorizado na regularização de vilas e favelas 
assentadas em próprios municipais. Segundo informações fornecidas pela Prefeitura, no 
período de 1997 a 2001, foram emitidos 8.601 títulos de propriedade beneficiando 
10.290 famílias80. 
 
Nos casos de áreas privadas, as alternativas de regularização são a usucapião ou a 
desapropriação. Dados os custos envolvidos, a Prefeitura tem optado pelo primeiro 
procedimento. Por meio de convênios, a Prefeitura tem realizado a regularização de 
assentamentos localizados em áreas de propriedade do Estado de Minas Gerais. É 
inexpressiva a ocorrência de ocupações em terras da União. 
 
 
Regularização Urbanística e Padrões de Urbanização 
 
São estabelecidas duas formas diferenciadas de determinação dos padrões de 
urbanização, conforme a natureza da intervenção: (a) para os assentamentos inscritos 
em ZEIS e (b) para os conjuntos habitacionais produzidos através do OPH. 
 
No primeiro caso – assentamentos inscritos em ZEIS – os padrões são definidos e 
sistematizados pelo Plano Global Específico – PGE, obedecendo às especificidades do 
assentamento objeto de intervenção. Tais especificidades são identificadas na fase de 
diagnóstico, sendo posteriormente transformadas em propostas de intervenção nos 
níveis físico, jurídico e social dos assentamentos. Com a declaração de ZEIS, os padrões 
de urbanização são flexibilizados, podendo corresponder ou não ao conjunto de padrões 
vigentes para a cidade formal. 
 
O Plano Global Específico – PGE81, elaborado para cada um dos assentamentos, se 
constitui no principal instrumento norteador das ações da Política Habitacional nos 
assentamentos inscritos em ZEIS 1 e 3, abordando os aspectos habitacionais e 
urbanísticos desde as óticas físico-ambiental, jurídico-legal e socioorganizativa, 
concomitantemente. Este documento/instrumento de planejamento direciona todas as 
ações a serem executadas na área objeto de intervenção82. 
 
O PGE toma por base os parâmetros urbanísticos determinados pela lei de 
regulamentação das ZEIS83, estipulando padrões urbanísticos e edilícios mínimos. Sua 
elaboração é condição para que os assentamentos sejam incluídos no Programa. Para 
tanto, as comunidades encaminham sua solicitação nas reuniões do Orçamento 
Participativo. De posse do PGE, a comunidade volta a apresentar demanda, desta vez 
para aprovação de recursos para a execução do Plano. Com isso, além do atendimento 
                                                 
80 Belo Horizonte é o único caso dentre as dez experiências incluídas neste Estudo em que se admite a 
permanência de mais de uma família por lote, o que explica  a diferença entre o número de títulos 
emitidos e o de famílias beneficiadas. 
81 Criado pelo Decreto nº 8.137, de 22.12.00. 
82 A Prefeitura realizou uma experiência-piloto que serviu de base para a elaboração de um Termo de 
Referência que, após algumas modificações que o aperfeiçoaram, constitui-se em modelo para as 
subseqüentes licitações. 
83 Lei nº 8.137, de dezembro de 2000. 
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objetivo das demandas, a Prefeitura tem buscado envolver e conscientizar a população 
na tomada de decisões sobre os seus problemas de moradia, priorizando a alocação de 
seus recursos84. 
 
Após a aprovação do PGE, se procede a aprovação do projeto de parcelamento que, 
juntamente com a lei de uso e ocupação do solo específica para cada assentamento, 
compõe a última etapa do processo de regularização. 
 
Tendo em vista que os conjuntos produzidos através do OPH localizam-se em áreas 
novas e que serão integradas à malha urbana, os padrões de urbanização são idênticos 
aos vigentes para o conjunto da cidade. Nesses casos, o conjunto de ações técnicas e 
jurídicas, assim como a sistematização das informações se confunde com o processo e 
as exigências requeridas a qualquer outro edifício a ser construído no território do 
Município. 
 
Para o caso de pequenos assentamentos localizados em áreas já consolidadas, é 
dispensada a elaboração de um PGE, e as intervenções são realizadas orientando-se 
pelos padrões vigentes nas ZEIS. 
 
 
Soluções Habitacionais: Remanejamento e/ou Reassentamento 
 
Os riscos ambientais e/ou a execução de obras públicas são os principais motivos que 
determinam o remanejamento e/ou reassentamento de famílias moradoras em 
assentamentos informais. O processo se origina nas vistorias realizadas pelas equipes 
técnicas da Secretaria de Habitação85, responsáveis pela execução do Plano Estrutural 
de Áreas de Risco – PEAR. Uma vez detectadas as necessidades de remanejar e/ou 
reassentar as famílias, é acionado o Programa de Assentamento de Famílias Removidas 
em Decorrência de Obras Públicas Municipais – PROAS, que atua articulada e 
complementarmente ao PEAR. 
 
São propostas quatro modalidades de remanejamentos e/ou reassentamentos. Caso o 
morador resida numa área de risco ou que será objeto de uma intervenção pública 
municipal, e tenha um parente ou um amigo que se disponha a abrigá-lo 
provisoriamente enquanto são realizadas as obras, a Prefeitura oferece apoio para a 
mudança. Caso a transferência seja definitiva, a Prefeitura oferece indenização pela 
benfeitoria que será demolida (até o teto de R$10.272,43) e monitora a compra de outro 
imóvel, realizando a aquisição propriamente dita, transferindo-o a seguir para o 
beneficiário (Este procedimento só se aplica aos imóveis que estejam inscritos em 
ZEIS). Se o valor do imóvel pretendido for superior à indenização estipulada pela 
Prefeitura, o morador arca com a diferença. Outra alternativa para o morador que seja 
proprietário de terreno é a de receber um kit de material para a construção de um 
embrião de 30m², sempre que o terreno não esteja localizado em área de risco ou em 
faixas de domínio público. Há ainda a opção de transferência das famílias atingidas para 
abrigos públicos municipais por um período máximo de dois anos. Durante esse período 
podem ser oferecidas alternativas de moradias a estes beneficiários. 
 
                                                 
84 Os recursos alocados através do OPH, via de regra, são insuficientes para implantação completa dos 
PGEs, requerendo recursos complementares. 
85 Equipes formadas por um geólogo, um engenheiro e um técnico social. 
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O custo médio do remanejamento e/ou reassentamento por família, estimado pela 
equipe técnica, é de nove mil reais86. Como forma de minimizar o impacto da mudança 
sobre a vida cotidiana das famílias transferidas, as crianças e adolescentes obtêm, 
automaticamente, direito a vagas em creches, pré-escolas ou escolas públicas 
(municipais ou conveniadas), nas proximidades da nova moradia. 
 
Conforme informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Habitação, entre 1996 e 
2002 (mais precisamente até o dia 30 de abril deste ano) foram remanejadas 1.542 
famílias, e reassentadas 5.390. 
 
Há ainda os casos de reassentamentos/remanejamentos financiados por empresas 
públicas e/ou privadas sob a coordenação da Prefeitura. Nesses casos, a Prefeitura arca 
apenas com os custos de projeto. Este tipo de procedimento se aplica excepcionalmente, 
nos casos onde as famílias se encontram abaixo da linha de pobreza. Parte-se do 
pressuposto de que sem subsídio maciço estas famílias voltarão à condição de residentes 
em áreas impróprias.  
 
As soluções habitacionais adotadas nos conjuntos produzidos através do OPH, são 
edifícios de apartamentos de quatro ou cinco pavimentos, dependendo da topografia e 
das condições de acesso ao terreno. No caso dos assentamentos inscritos em ZEIS, a 
tipologia adotada é a residência unifamiliar e/ou sobrados (dois pavimentos). 
Excepcionalmente, houve dois casos de reassentamento/remanejamento realizados pelo 
PROAS, onde foram construídos prédios com quatro pavimentos em ZEIS. 
 
As novas unidades habitacionais, quando definidas através do OPH, são produzidas por 
empreiteira contratada pela Prefeitura ou por autogestão, quando a Prefeitura financia a 
obra que é administrada pela cooperativa habitacional do assentamento. Neste caso 
existe a possibilidade da cooperativa contratar mão-de-obra local. É prevista assistência 
técnica tanto para a gestão, como para a execução de projetos e obras. 
 
Por outro lado, para assentamentos em ZEIS, a construção de novas casas se faz por 
gestão pública, em especial nos casos em que a adequação do terreno requer obras de 
contenção de médio e grande portes. Na construção de embriões e/ou de pequenos 
muros de arrimo, o regime de mutirão com mão-de-obra local tem sido a solução 
adotada com o fim de reduzir custos. 
 
As técnicas construtivas convencionais têm sido predominantemente adotadas, até 
porque, de modo geral, as técnicas alternativas não são bem assimiladas pela população.  
 
A realização de melhorias habitacionais foi descartada em função da experiência 
negativa realizada no período 1999-2000. O Programa de Melhorias Habitacionais, 
produto de  convênio entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Caixa Econômica Federal,  
além de não contemplar o acesso à moradia de grupos de menor renda, impunha 
excessivos procedimentos burocráticos, segundo a avaliação da equipe técnica. 
 

                                                 
86 Na amostra utilizada para o preenchimento do Quadro 15 do template – o Aglomerado da Serra – o 
valor de remanejamento foi de R$10.272,06 e o de reassentamento (incluindo a nova unidade 
habitacioanl), de R$20.000,00, por família. 
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A título de ilustração, é apresentado a seguir o quadro que indica as dimensões e a 
abrangência do Orçamento Participativo da Habitação em Belo Horizonte entre 1996 e 
1999. 
 
 
Quadro 3. Belo Horizonte. Orçamento Participativo da Habitação – OPH. 1996-99 

 
Conjuntos 

Famílias 
Atendidas Situação dos Conjuntos 

 
N.º 

 
% 

 
N.º 

 
% 

Valor do Investimento 
Realizado/Previsto 

(R$) 

 
Concluídos 

 
11 

 
45,83 

 
836 

 
27,33 

 
13.981.220,00 

 
Subtotal – Concluídos 

 
11 

 
45,83 

 
836 

 
27,33 

 
13.981.220,00 

 
Em fase de projeto ou negociação de 

convênio 

 
8 

 
33,33 

 
1.124 

 
36,74 

 
14.676.360,00 

 
Em execução (obra ou licitação) 

 
5 

 
20,83 

 
1.099 

 
35,93 

 
17.942.760,00 

 
Subtotal a Concluir 

 
13 

 
54,17 

 
2.223 

 
72,67 

 
32.619.120,00 

 
Total 

 
24 

 
100,0 

 
3.059 

 
100,0 

 
46.600.340,00 

 

Fonte: Gabinete da Habitação da Secretaria Municipal de Coordenação da Política Urbana e Ambiental, 
SCOMURBE/PBH, 2001. 
 
 
Infra-estrutura, serviços urbanos e acessibilidade 
 
Redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
 
Embora os programas/projetos não contemplem obras de captação e adução, de 
competência da concessionária pública estadual – COPASA, a Prefeitura realiza obras 
de recuperação das redes de distribuição de água existentes, tanto nos conjuntos 
habitacionais de nova construção, como nas áreas em processo de urbanização, 
incluindo a execução de ramais domiciliares. A divisão de atribuições na recuperação, 
complementação e implantação de redes de distribuição da água entre a Prefeitura e a 
COPASA é fruto de acordos de cooperação. A concessionária criou uma diretoria e uma 
superintendência metropolitana específicas para o tratamento das intervenções da 
Prefeitura de Belo Horizonte em assentamentos de baixa renda. 
 
Embora sejam mantidos os materiais e padrões técnicos convencionais para a execução 
das redes, os acordos estabelecidos têm permitido um arranjo jurídico-administrativo 
vantajoso para os conjuntos habitacionais: apesar de os conjuntos se caracterizarem 
como condomínios (portanto, como áreas privadas), a concessionária dispensa às vias 
internas tratamento idêntico ao dos logradouros públicos, estendendo as redes e ramais 
até as unidades residenciais. 
 
Está em curso a revisão dos critérios definidores da tarifa social, que hoje abrange 
somente unidades residenciais com até 40m². Tendo em vista que a maioria dos 
apartamentos dos conjuntos habitacionais possui área superior a este limite, há uma 
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tendência a ampliar este parâmetro, o que possibilitará a inserção de uma grande 
quantidade de beneficiários na tarifa social. 
 
Apenas uma parcela do esgoto coletado no Município de Belo Horizonte é tratada (pela 
Estação de Tratamento da Bacia do Rio Arrudas, ETE – Arrudas). Encontram-se ainda 
em fase de execução as obras de um interceptor que irá permitir a ampliação da bacia de 
captação desta ETE. Há ainda uma segunda bacia, a do Ribeirão do Onça, cujo efluente 
não recebe nenhum tipo de tratamento. Assim, não surpreende que haja um número 
significativo de ligações clandestinas que se utilizam do sistema coletor de águas 
pluviais para o lançamento de esgoto sanitário. 
 
 
Redes de drenagem pluvial 
 
As intervenções da Prefeitura nos assentamentos inscritos nas ZEIS e nos conjuntos 
produzidos através do OPH contemplam obras de construção, recuperação ou 
ampliação/extensão da rede de drenagem de águas pluviais que é operada por uma 
concessionária municipal. Não há destino final adequado para as águas captadas. Os 
materiais utilizados são convencionais (canaletas e blocos de concreto). 
 
 
Redes de Energia Elétrica e Iluminação Pública 
 
As iniciativas da PBH nas áreas inscritas nas ZEIS e nos conjuntos produzidos através 
do OPH contemplam ampliação/extensão da rede de energia elétrica, cuja 
responsabilidade é da CEMIG, concessionária estadual. 
 
As obras – algumas concluídas e outras ainda em fase de execução – incluem ligações 
domiciliares somente no caso dos conjuntos produzidos através do OPH. Os materiais 
empregados são convencionais, sendo que nos conjuntos produzidos pelo OPH, da 
mesma maneira do que ocorre nos serviços de água e esgoto, a concessionária opera um 
sistema público numa área/condomínio privado. 
 
A CEMIG tem cooperado com a Prefeitura e se mostrado disposta a flexibilizar seus 
padrões para possibilitar as intervenções nos diversos assentamentos. Nos conjuntos 
produzidos pelo OPH tem sido permitida a fixação de postes menores do que os 
usualmente utilizados pela concessionária na cidade. 
 
 
Sistema Viário 
 
O programa/projeto contempla obras de ampliação/extensão de vias já existentes. As 
obras incluem pavimentação convencional do tipo poliédrico (pedra-de-mão), 
especialmente nas ruas de maior declividade, e camada asfáltica, incluindo também o 
tratamento das calçadas e escadarias com cimentado. Além disso, são também 
realizadas obras especiais complementares – pequenas pontes, muros de arrimo, acesso 
às habitações. Não está contemplado nas intervenções realizadas um sistema de 
nomenclatura das ruas (vielas, becos etc.), assim como qualquer tipo de identificação 
das casas. 
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Coleta de Resíduos Sólidos 
 
Este componente fica a cargo da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana que, nas 
ZEIS, se orienta a partir das indicações contidas nos Planos Globais Específicos (PGEs). 
Há três tipos de freqüência: diária, alternada e noturna. Nos assentamentos informais 
(ZEIS)  predomina a coleta alternada. Sempre que possível, as comunidades são 
incluídas no serviço (podendo utilizar caminhão compactador, caçamba aberta ou 
basculante, coleta manual com carrinho de mão). Nos demais casos, os moradores 
levam o lixo até os cestos coletores ou o depositam na linha de trajeto do caminhão. A 
Prefeitura tem um sistema de aviso às comunidades abrangidas pelo sistema, 
comunicando de casa em casa o dia, o trajeto e a hora em que o caminhão de coleta vai 
passar. A disposição final dos resíduos coletados é feita num aterro sanitário localizado 
na BR-040 (saída para Brasília). Há coleta (voluntária) seletiva do lixo através de 
contêineres distribuídos pela cidade. Só é realizada a reciclagem do lixo (entulho) 
colhido nas obras da cidade. 
 
 
Limpeza e Varrição de Logradouros 
 
Este serviço é terceirizado pela Prefeitura, não havendo verba suficiente para abranger 
as áreas inscritas nas ZEIS. Na medida que os conjuntos produzidos através do OPH se 
inscrevem na cidade formal, são abrangidos por esse tipo de serviço. 
 
Visando complementar as ações do PEAR, a Prefeitura dá um tratamento especial aos 
córregos e às encostas, especialmente nos assentamentos inscritos nas ZEIS. Essa 
modalidade de serviço é organizada pela própria Prefeitura. 
 
 
Organização Comunitária e Iniciativas de Cunho Social 
 
A Política Municipal de Habitação atualmente em curso em Belo Horizonte promove 
ações de apoio à organização social, visando incutir/fortalecer o processo de conquista 
coletiva da moradia digna e de qualidade. Na realidade, isto se aplica não somente à 
Política de Habitação, como também aos demais setores/âmbitos da Administração 
Municipal, através da participação da comunidade nas instâncias de definição de 
prioridades e alocação de recursos, através do Orçamento Participativo e do Orçamento 
Participativo da Habitação. 
 
Além dessas instâncias, devem ser ressaltadas as Comissões de Fiscalização, 
Planejamento e Acompanhamento das Obras – COMFORÇA. A estruturação e a 
operacionalização da organização/participação não se originaram somente da orientação 
da agremiação político-partidária atualmente responsável pela administração de Belo 
Horizonte. Também se confunde com os movimentos organizados na luta pela moradia 
no Município – o Movimento dos Sem-Casa – ativo desde 1992. O fortalecimento das 
organizações/associações de moradores constitui uma das prioridades da atual 
Administração, visando à busca de soluções coletivas e co-responsáveis do problema da 
habitação no Município. Cabe à Gerência de Habitação da Secretaria Municipal de 
Habitação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Coordenação de Políticas 
Sociais, a responsabilidade por essa tarefa. 
 

 88



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

A participação da comunidade tem permitido o controle social sobre os processos de 
urbanização e produção de novas moradias, contribuindo para uma maior qualidade na 
execução dos componentes dos programas, funcionando também como um mecanismo 
de conscientização e de cidadania. 
 
A discussão e análise participativa das propostas apresentadas pela Prefeitura e a 
organização das associações comunitárias enquanto entidades jurídicas (nos conjuntos 
habitacionais produzidos através do OPH), para melhor organizar a apropriação coletiva 
dos bens imóveis, exemplificam os principais papéis desempenhados pelas organizações 
de moradores nos programas municipais. 
 
Através desses procedimentos, a Prefeitura tem percebido um crescente grau de 
conscientização/mobilização das comunidades envolvidas nas lutas pela moradia, 
especialmente através do incremento das demandas vinculadas ao processo do 
Orçamento Participativo. Estas assembléias são soberanas, e qualquer decisão só poderá 
ser revista por outra assembléia.  
 
No referente à geração de trabalho e renda, a Prefeitura de Belo Horizonte tem 
implementado ações voltadas à educação e/ou treinamento de mão-de-obra, visando a 
sua inclusão no mercado de trabalho. Nos assentamentos inscritos em ZEIS, isto tem se 
dado através da criação e/ou organização de cooperativas (cabeleireiro, manicuras e 
computação). No caso dos conjuntos produzidos através do OPH, isto ocorre quando o 
conjunto é construído pelo sistema de autogestão, através de cursos de formação de 
habilidades pertinentes à construção civil. No caso dos abrigos municipais, há oficinas 
de produção de vassouras. 
 
As ações direcionadas aos grupos vulneráveis estão ainda em fase experimental. Desse 
modo, é importante salientar o projeto BH Cidadania, que vem sendo implementado 
pela Secretaria Municipal de Coordenação de Políticas Sociais. O pré-requisito para a 
sua implementação é a existência de PGE já concluído para o assentamento objeto de 
intervenção, além de o assentamento possuir cerca de 500 famílias residentes. 
 
A intenção é de, posteriormente, estender o programa a todos os assentamentos do 
Município. Para cada Regional da cidade (nove, ao todo), será implementado um 
projeto-piloto dessa natureza. Os grupos abrangidos pelo programa são crianças, 
adolescentes e idosos. As áreas de atuação são: saúde, educação, assistência social, 
esporte e lazer e direitos de cidadania. A partir do cadastramento das famílias será 
implementado o Programa Bolsa-Escola. 
 
Há ainda ações voltadas para grupos sociais em situações de risco, através do Programa 
BH Vida, também implementado pela Secretaria Municipal de Coordenação de Políticas 
Sociais. Dependência de drogas e gravidez na adolescência são os dois principais focos 
de atenção deste programa. Vale destacar que, nesse sentido, o diagnóstico realizado 
durante a elaboração de um PGE constitui importante instrumento para a identificação 
dos grupos vulneráveis. 
 
Nos conjuntos produzidos através do OPH têm sido, na medida do possível, preservados 
os interesses e necessidades especiais de deficientes físicos e idosos, através da 
prioridade de sua alocação nos andares mais baixos dos novos prédios. 
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Componente Ambiental 
 
A articulação entre a peculiaridade da topografia do Município de Belo Horizonte e a 
gravidade das situações de risco encontradas nas áreas ocupadas por assentamentos 
informais, determina, sobremaneira, a ênfase do componente ambiental, que é 
caracterizada pelas iniciativas que, de uma forma ou de outra, possam conferir ao 
Executivo Municipal capacidade de minimizar tais situações. Nesse sentido, os diversos 
programas/projetos que compõem a Política Habitacional têm trabalhado com variáveis 
ambientais ligadas à qualidade de vida dos moradores tais como: destino do lixo 
produzido, erosão de encostas, drenagem, preservação de cursos d’água etc. 
 
Dentre as diversas ações visando à proteção e/ou à recuperação ambiental que têm sido 
contempladas pelos programas/projetos, o PEAR se constitui na mais importante 
iniciativa, uma vez que, através da articulação entre a Secretaria Municipal de 
Habitação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, tem priorizado a 
recuperação de encostas e das margens de córregos com risco de erosão.  
 
No rol das iniciativas voltadas para a educação ambiental devem ser ressaltadas as ações 
de cunho socioambiental que têm sido implementadas pela Prefeitura, tanto nos 
assentamentos inscritos em ZEIS, como nos conjuntos produzidos através do OPH. No 
primeiro caso, os PGEs têm proposto cursos de educação sanitária e ambiental para as 
lideranças comunitárias, visando à mobilização e à conscientização das comunidades 
envolvidas. No caso dos conjuntos, há um trabalho empreendido pelos técnicos da 
Prefeitura na fase imediatamente anterior à mudança das famílias, complementado pelas 
atividades de avaliação da etapa denominada “pós-morar” (acompanhamento das 
famílias a partir de seu assentamento definitivo) que, dentre outros aspectos, engloba 
iniciativas relacionadas à educação sanitária. 
 
Além disso, no âmbito do Programa Estrutural de Áreas de Risco – PEAR, as vistorias 
são um meio indireto de promover educação sanitária, especialmente quando se trata de 
proteger áreas possivelmente solapáveis. Há a intenção de reforçar ações dessa natureza, 
já havendo uma articulação entre a Secretaria Municipal de Habitação, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e a Universidade Federal de Minas Gerais. 
Esta iniciativa constitui um dos resultados da Reforma Administrativa (já aprovada e em 
fase de implementação) que busca aproximar as ações da Prefeitura do usuário. 
 
Os resultados positivos são observados tanto na considerável redução do número de 
acidentes, como no maior grau de mobilização dos moradores, que vêm requisitando a 
realização de vistorias. Assim, o PEAR vê alcançada uma de suas metas: convivência 
segura com as situações de risco. Isto é, a população identifica situações de possível 
risco e aciona imediatamente a Prefeitura. 
 
 
Etapa de Operação 
 
Em que pese a ausência de mecanismos de aferição de resultados mais efetivos, a 
Secretária Municipal de Habitação entende que já se podem notar alterações 
significativas, tanto na redução do número de ocorrência de acidentes geológicos, como 
no crescente grau de participação nas diversas assembléias comunitárias, especialmente 
nas COMFORÇA. Levantamentos não sistemáticos nas áreas beneficiadas também 
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assinalam a obtenção de resultados positivos na elevação da qualidade de vida da 
população. 
 
As ações de educação ambiental e sanitária associadas às atividades de “pós-morar”, 
assim como o controle sobre a duplicidade de benefícios, vêm contribuindo para a 
fixação dos moradores nas áreas beneficiadas pelos diversos programas. 
 
A Gerência de Monitoria e Avaliação, ainda em fase de implementação, ficará 
responsável pelo monitoramento da permanência dos moradores nos diversos 
assentamentos e/ou conjuntos beneficiados pela atual Política Habitacional de Belo 
Horizonte. 
 
 
Conclusões 
 
Com uma longa tradição de lutas sociais em prol de melhores condições de moradia, 
Belo Horizonte credita o sucesso de sua experiência em urbanização de favelas e 
regularização fundiária à conjugação de vontade política e participação da população, 
além da experiência acumulada com programas como o PROFAVELA, sem dúvida uma 
referência na experiência nacional. 
 
Historicamente e até princípios dos anos 1980, as políticas públicas relativas a 
assentamentos informais apontavam para a erradicação como única solução possível. 
Exceção feita à CODESCO, em 1968, quando foram urbanizadas as favelas de Mata 
Machado, Morro União e Brás de Pina, no Rio de Janeiro. Da erradicação, parte-se para 
o seu extremo oposto, onde tendeu-se à “sacralização” da informalidade, sendo quase 
impensável a remoção de um barraco sequer, ainda que sua implantação fosse a mais 
desfavorável. Hoje a experiência brasileira vem tendendo a um ponto de equilíbrio, com 
programas que discernem, tecnicamente, as situações em que é viável a permanência da 
população no local original de assentamento, mediante a introdução de melhoria das 
condições de habitabilidade, na forma de obras de urbanização, daquelas situações onde 
as condições do sítio não admitem o uso urbano/residencial87. 
 
O caso de Belo Horizonte exemplifica com clareza esta tendência, materializando estas 
duas linhas de ação simultaneamente, através da articulação dos programas PEAR e 
PROAS. Assim, se encadeiam as ações de detecção de situações de risco, seu controle 
(por meio da urbanização) e o reassentamento das famílias residentes, quando sua 
permanência é inviável. Partindo da situação de emergência representada pelas 
situações de risco ambiental, onde a prioridade é a preservação de vidas humanas, 
outras vertentes de atuação foram progressivamente sendo incorporadas ao escopo de 
trabalho de Política Habitacional, até configurar-se numa proposta multissetorial 
integrada de atendimento aos assentamentos informais da cidade. 
 
A articulação destes e outros projetos e programas tem ampliado a efetividade das ações 
municipais, numa tentativa de aproximação ao objetivo de sanar o déficit habitacional 

                                                 
87 A indicação de urbanização de assentamentos informais utilizando critérios técnicos de viabilidade 
denota um considerável avanço na conceituação da questão habitacional, embora a decisão de urbanizar 
determinados assentamentos possa não estar isenta, em todos os casos, da influência de grupos de pressão 
e interesses políticos. 
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da cidade, tanto do ponto de vista quantitativo, como qualitativo. Com este sentido, a 
conjugação de ações curativas e preventivas se apresenta como indispensável. 
 
A pressão por ocupação indiscriminada de terras urbanas tem colocado as Zonas 
Especiais de Proteção Ambiental em risco de invasão. O sistema de controle urbano da 
cidade é apenas reativo, ou seja, atua em função de denúncias e mesmo assim não tem 
capacidade operativa para dar resposta imediata a todos os casos. 
 
A Prefeitura reconhece a necessidade de organizar/prever áreas de expansão para a 
cidade, utilizando a especialização das ZEIS com este fim. Assim, as ZEIS 2 são 
definidas como áreas aptas para a construção de novos conjuntos habitacionais, 
enquanto as ZEIS 1 delimitam as favelas passíveis de urbanização e as ZEIS 3 
abrangem antigos conjuntos habitacionais deteriorados e/ou favelizados, ampliando as 
possibilidades de ação da Prefeitura tanto na produção de novas habitações, como na 
recuperação/qualificação das existentes. 
 
Entretanto, os gestores da Política Habitacional de Belo Horizonte detectam um desafio 
que extrapola a questão habitacional local, assinalando a ausência de uma política 
nacional de gestão das Regiões Metropolitanas brasileiras, na qual a habitação seria 
apenas um dos itens em pauta. Se destaca a diminuição do percentual dos repasses de 
recursos provenientes da arrecadação tributária nacional aos Municípios como fator de 
agravamento da precária capacidade de investimento das Administrações locais.  
 
Adicionalmente, Belo Horizonte se recente da desproporção entre o volume de recursos 
disponíveis para financiamento de programas e projetos habitacionais e a escala dos 
problemas da cidade. “O Habitar-Brasil/BID colocou em Belo Horizonte apenas 4,8 
milhões de reais. Nós gostaríamos que fossem duzentos milhões!”, comenta o Secretario 
Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental. 
 
Belo Horizonte vem trabalhando com as oportunidades oferecidas (basicamente CEF e 
BNDES), ainda considerando que as linhas de financiamento disponíveis não 
contemplem satisfatoriamente as ações de urbanização de assentamentos informais. 
Assim, a disponibilidade de recursos é condição essencial para a ampliação da escala de 
intervenção dos programas/projetos atualmente implementados no Município de Belo 
Horizonte. 
 
Como forma de atenuar o problema da escassez de recursos, a Prefeitura persegue a 
redução de custos de implantação de seus programas, seja pela adoção de soluções 
alternativas de urbanização, seja pela adoção do sistema de mutirão para a produção da 
parte das novas habitações88. Ficam ainda por explorar outras alternativas como o 
aperfeiçoamento do setor de captação de recursos89, o estabelecimento de novas 
parcerias, especialmente com o setor privado90, além da ampliação da base de 
arrecadação municipal. 
                                                 
88 A “solução” do mutirão enfrenta, entretanto, constrangimentos de ordem jurídica: “Hoje, se a PBH 
tiver que pagar as ações trabalhistas relativas a programas de mutirão utilizados no passado, ela terá que 
fechar suas portas”, assinala o Secretário Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental. 
89 O Núcleo de Captação de Recursos tem ainda atuação incipiente em função de sua recente criação. 
90 Na experiência de Belo Horizonte, a iniciativa privada não percebe a produção de moradias populares 
como um nicho de mercado interessante. O expediente das Operações Urbanas, utilizado pela Prefeitura 
para sensibilizar os empresários da construção civil, não foi suficiente para atrair 
investimentos/estabelecer parcerias com o setor privado.  
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Sem perder de vista a possibilidade de recuperar os percentuais de repasse de recursos 
do Governo Federal praticados em 1994-95, a Prefeitura busca apoio junto à população, 
investindo na ampliação de sua capacidade de reivindicação. O resultado tem sido a 
qualificação das demandas populares organizadas através do Orçamento Participativo e 
das Comissões de Fiscalização, Planejamento e Acompanhamento das Obras –  
COMFORÇA. Se, por um lado, esta organização contribui para o estabelecimento de 
prioridades de atendimento, por outro impõe à Prefeitura o desafio adicional de ampliar 
a adesão da população às soluções alternativas de urbanização, ainda não 
completamente assimiladas. 
 
A opção pela chamadas “soluções urbanísticas alternativas” que responde à necessidade 
de reduzir custos exatamente por flexibilizar a normativa urbanística vigente, coloca, ao 
mesmo tempo, em tela de juízo a questão da sobre-regulação do espaço urbano. Hoje, a 
normativa que rege a produção de loteamentos populares – excessivamente exigente, 
segundo a ótica da própria Prefeitura – é interpretada como fator de indução da 
produção de espaço urbano informal. A Administração Municipal sustenta (com razão) 
que, mesmo reduzindo os padrões de urbanização, é possível transformar muitos dos 
assentamentos informais em locais com condições dignas de habitabilidade, forjando o 
que se poderia chamar de um “urbanismo possível”. 
 
A metodologia de trabalho participativo, apesar de contar com significativa adesão da 
população, ainda encontra entraves no âmbito institucional, o que indica a necessidade 
de treinamento/capacitação das equipes técnicas para este formato específico de 
organização do trabalho. A formação destes profissionais não contempla a 
especificidade dos projetos em assentamentos informais, em especial no que se refere ao 
diálogo com a população-alvo. Assim, uma maior aproximação entre Administração  
Pública e Universidade contribuiria para estreitar o hiato entre formação acadêmica e as 
necessidades cotidianas do exercício profissional em assentamentos informais. 
 
Também, os canais de articulação/comunicação interinstitucional vêm requerendo 
aperfeiçoamento. Estas e outras questões gerenciais têm como resposta a Reforma 
Administrativa, atualmente em curso na Prefeitura de Belo Horizonte, onde tem sido 
buscada a descentralização das unidades administrativas pelas nove Administrações 
Regionais que compõem a cidade, não só como forma de aproximar a ações da 
Prefeitura da população, mas também como estratégia de redução de custos 
operacionais. 
 
Ainda no âmbito da Reforma Administrativa, está em fase de implantação a Gerência de 
Monitoria e Avaliação, com o objetivo de fortalecer estes componentes cuja 
performance tem sido insatisfatória no âmbito da Política Habitacional de Belo 
Horizonte. Embora a Política esteja sendo conduzia à máxima velocidade que os 
recursos financeiros permitem, o registro das ações e seus resultados são incompletos ou 
dispersos, implicando grande dificuldade de se aquilatar o andamento dos trabalhos e 
projetar alguma eventual “correção de curso”. 
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Narrativa 
 
Planejada há 68 anos para uma população de 50 mil pessoas, Goiânia conta hoje com 
1.093.00791 habitantes, dos quais, ao menos, 14,54%92 vivem em assentamentos 
informais localizados, predominantemente, em áreas de proteção ambiental93.  
 
O “inchaço” da cidade, produzido pelo rápido crescimento demográfico, tem nas 
chamadas “posses urbanas”94 a associação mais aguda de precárias condições de 
habitabilidade e perda de qualidade ambiental (derivada, exatamente, da ocupação 
indevida do solo), constituindo-se nos principais desafios a serem enfrentados pela 
Política Habitacional de Goiânia. 
 
Adotando um conceito ampliado da questão habitacional, o desenvolvimento urbano e a 
requalificação da cidade foram definidos como eixos de atuação da Administração local, 
visando à inclusão social e à universalização da cidadania, abrangendo o conjunto 
urbano como objeto de trabalho, em lugar da focalização específica sobre as ‘posses 
urbanas’. 
 
A prioridade estabelecida pela Política Habitacional de Goiânia é o atendimento das 
situações de risco social e ambiental, minorando a ocorrência de acidentes. A proposta é 
agir integralmente, ou seja, realizar intervenção simultânea e múltipla, conjugando a 
requalificação urbana (em especial, infra-estrutura e desadensamento, com o 
cumprimento da legislação vigente) e ações articuladas no âmbito social. Com este fim, 
a Política Habitacional se coloca, também, como um chamamento à 
participação/cooperação dos setores público e privado, assim como de organizações não 
governamentais e da população em geral para uma atuação integral sobre a cidade. 
 
 
A concepção da Política Habitacional: correção e prevenção da informalidade 
 
Desde 1983, o Estado de Goiás já implementava propostas de urbanização de ‘posses 
urbanas’ através da “Comissão Posseiro Urbano”. Portanto, há mais vinte anos, já se 
fazia urbanização com efetiva participação comunitária, como no caso de Areião I, na 
cidade de Goiânia. Naquele período, a idéia de manter o morador no assentamento 
original ou no seu entorno imediato já integrava a metodologia de trabalho. A memória 
desta experiência foi em alguma medida resgatada na proposição dos trabalhos da 
Política Habitacional vigente. Contudo, a necessidade de intervir nestas áreas é derivada 
ainda de uma problemática ambiental flagrante: a maior parte destes assentamentos se 
localiza em fundos de vale, áreas frágeis do ponto de vista ambiental, portanto 
impróprias para a ocupação urbana. 
 
Assim, a realização do Plano Estratégico para Assentamento Subnormais de Goiânia – 
PEMAS, em cumprimento à exigência do Habitat-Brasil/BID, define prioridade de 

                                                 
91 IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000. 
92 Conforme levantamentos realizados em 1999, pela COMOB/SEPLAN, havia 40.418 domicílios e 
158.962 habitantes em assentamentos informais no Município de Goiânia. 
93 55,26 % dos assentamentos se localizam em áreas de preservação ambiental. 
94 Denominação local dos assentamentos informais do tipo ‘favela’, onde residem 57.586 pessoas. Outras 
formas de habitação precária são os loteamentos irregulares e clandestinos com, respectivamente, 49.520 
e 51.856 moradores. 
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atuação para quatro grandes áreas de risco físico-ambiental da cidade para iniciar o 
processo de trabalho. Considerando, por um lado, a capacidade institucional do 
Município para atender as demandas da população de baixa renda e, por outro, o 
diagnóstico da situação urbano-habitacional e o perfil da população-alvo, se explicita a 
necessidade de incrementar o trabalho social, na perspectiva da educação para a 
cidadania, estimulando os beneficiários a tomar a relação com a cidade sob a 
perspectiva da inclusão social.  
 
O objetivo da intervenção proposta para estas quatro áreas é eliminar as situações de 
risco mais agudas, contribuindo não só para garantir condições dignas de habitabilidade 
às famílias residentes, mas também propiciar condições objetivas de elevação da 
qualidade de vida dos moradores do conjunto da cidade. 
 
A partir da definição do conjunto da cidade como universo de trabalho, se coloca a 
necessidade de, paralelamente às ações corretivas (requalificação e desadensamento), 
introduzir medidas preventivas de controle do adensamento e/ou expansão dos 
assentamentos informais por meio da delimitação das áreas de intervenção através das 
Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS. Estas zonas são objeto de fiscalização 
contínua pela Secretaria de Fiscalização Urbana, que opera, em alguns casos, com 
auxílio da Guarda Municipal. Esta fiscalização se complementa com a ação das 
lideranças comunitárias. 
 
Assim, a requalificação urbana e ambiental do Município se coloca como eixo do 
desenvolvimento econômico e social perseguido pela Administração local, a qual se 
propõe a consolidar um modelo de gestão pública fundado na integração e articulação 
das instâncias políticas e administrativas do Poder Público (municipal e estadual), 
construindo parcerias com o setor privado e a população. 
 
 
Mobilização de recursos. A tributação como instrumento de política urbana 
 
Tendo em conta que apenas 1,79% do orçamento municipal está alocado na rubrica 
Habitação e Urbanismo95, a captação de recursos financeiros complementares tem se 
revelado como um desafio adicional à implementação da Política Habitacional de 
Goiânia. Em vista da morosidade burocrática nos procedimentos de liberação de 
recursos captados junto às agências financiadoras, as alternativas adotadas têm sido: 
adequar os cronogramas de realização das etapas de trabalho à efetiva liberação das 
parcelas ou obrigar-se a Prefeitura ao exercício de (re)alocação de recursos. Estas 
alternativas claramente não se constituem na melhor solução para os fluxos de 
investimentos, rompendo a lógica de implantação dos componentes da Política 
Habitacional. “Este ano (2002) – ano eleitoral – será especialmente delicado em virtude 
de não ser permitido contratar recursos nos três meses imediatamente anteriores e 
posteriores à realização dos pleitos”, comentam os técnicos da Prefeitura de Goiânia. 

                                                 
95 O valor total da rubrica era de R$11.447.000,00, para o orçamento de 2000, conforme informação 
disponibilizada na Internet pelo Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. 
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Tabela 1. Política Habitacional de Goiânia. Recursos Financeiros. 
Programas/ 

Assentamentos 
Famílias 

beneficiadas 
Investimento (R$) % sobre 

total 
 2.063.401,83 69,24% 

PMG 916.833,59 30,76% 

Pró-Moradia/97 (FGTS/CEF) 
 
Jardim Goiás 

435 
 

(urbanização + 80 
apartamentos) Total 2.980.235,42 100% 

 
 

9,88 

 7.918.800,00 76,64% 

PMG 2.413.084,41 23,36% 

Pró-Moradia/97 - Cidade Legal 
(FGTS/CEF) 
Setor Pedro Ludovico e Jd. 
Botânico 

453 
 

(urbanização + 160 
aptos.) Total 10.331.884,41 100% 

 
 

34,23 

 6.300.000,00 82,8% 

PMG 1.300.000,00 17,2% 

Habitar-Brasil/BID 
 
Dom Fernando (1) 

934 
 

(urbanização + 236 
reassentamentos) Total 7.600.000,00 100% 

 
 

25,18 

 5.460.000,00 73,42% 

PMG 1.833.622,82 24,65% 

rendimentos 142.448,00 1,91% 

Habitar-Brasil/98  (OGU) 
 
Brisas da Mata 

- 
 

(240 casas,CMEI, 
FUMDEC, 

reassentamentos) Total 7.436.070,82 100% 

 
 

24,64 

 80.000,00 55,8% 

PMG 63.143,23 44,2% 

OGU – 2000 / Morar Melhor 
 
Recanto do Bosque 

11 
 

(construção de 11 
casas) Total 143.143,23 100% 

 
 

0,47 

 99.000,00 35,3% 

PMG 181.500,00 64,7% 

Cheque Moradia (AGEHAB) (2) 

 
Recanto do Bosque 

33 
 

(33 terrenos com 
alicerces) Total 280.500,00 100% 

 
 

0,93 

 75.000,00 35,3% 

PMG 137.500,00 64,7% 

Cheque Moradia (AGEHAB) 
 
Estrela D’Alva 2001 

25 
 

(construção de 25 
casas) Total 212.500,00 100% 

 
 

0,70 

 - - 

PMG 545.000,00 100 

Prefeitura de Goiânia 
 
Estrela D’Alva 2002 

50 
 

(construção de 50 
casas) Total 545.000,00 100 

 
 

1,81 

 650.000,00 100 

PMG - - 

PAT/Pró-Sanear (CEF) 
 
Vilas Montecelly, Coronel Cosme I 
e II e Emílio Póvoa 

800 
 

(projetos de 
urbanização e infra-

estrutura) 
Total 650.000,00 100 

 
 
 

2,15 

 TOTAL 30.179.333,88 - 100 

Obs.: 
(1) Licitação em 29.04.2002 
(2) Convênio com a Agencia Goiana de Habitação, Governo de Estado de Goiás. 
 
 
Neste momento está em fase de negociação uma segunda etapa de financiamento com o 
Programa Habitat-Brasil/BID, por um valor total de 11 milhões de reais (20% de 
contrapartida da Prefeitura), para urbanização dos assentamentos Emílio Povoa e Vila 
Montecelly e construção de 300 unidades habitacionais, beneficiando diretamente 635 
famílias. 
 
Como reforço à sincronia de ações corretivas e preventivas, se desenvolve um trabalho 
de conscientização da população sobre as normas de uso coletivo do espaço urbano, em 
conjunto com as discussões sobre a alocação de recursos municipais através do 
Orçamento Participativo. Nestas oportunidades, a população recebe também 
esclarecimentos sobre a importância da arrecadação de tributos enquanto instrumento de 
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sustentação financeira das ações do Município, reconhecendo assim que a informalidade 
contribui para o esvaziamento dos recursos municipais. 
 
Entretanto, a alocação de recursos do Tesouro Municipal, através do Orçamento 
Participativo, não tem sido ainda sensível à questão dos assentamentos informais, 
tendendo a diluir-se no atendimento de demandas pontuais (sobretudo reforma/ 
construção de equipamentos e pavimentação de vias) do que no investimento em ações 
integradas de urbanização/requalificação urbana. De um total de quase 41 milhões de 
reais, apenas 2,95% dos recursos foram destinados às ações relacionadas às ‘posses 
urbanas’, no referente a sua urbanização, regularização, titulação ou custos de 
desapropriação e remanejamento de famílias residindo em áreas de risco. Exceção feita 
ao setor leste da cidade, com a destinação de quase 870 mil reais para intervenção no 
Conjunto Água Branca e na Vila Maria Luiza, o equivalente a 17,97% dos recursos 
deste setor, como se reflete na tabela seguinte96. 
 
Tabela 2. Goiânia. Resoluções do Orçamento Participativo, referentes à 
Regularização e Urbanização de Posses Urbanas, por setores – 2002 
Setor Ação Valor (R$) Orçamento total do Setor % 
Sudoeste - 0,00 7.500.000,00 0,00 
Central - 0,00 2.662.255,00 0,00 
Leste Regularização, urbanização e 

remoção de famílias de áreas de risco 
869.478,38 4.838.483,38 17,97 

Sul Regularização de área de posse 91.770,00 2.652.127,00 3,46 
Campinas - 0,00 4.354.830,00 0,00 
Oeste - 0,00 6.047.000,00 0,00 
Noroeste Desapropriação e regularização de 

posse 
80.000,00 7.258.050,00 1,10 

Norte Regularização de Vila, emissão de 
escrituras e 12 desapropriações 

162.900,00 5.502.555,00 2,96 

Total - 1.204.148,38 40.815.300,38 2,95 
Fonte: GOIÂNIA (GO). Prefeitura. Resoluções do orçamento participativo para 2002. Goiânia, 2002.  
 
Os custos de implantação da Política Habitacional serão cobertos/financiados, em 
primeira instância, por meio da eficaz cobrança de tributos municipais97. A revisão das 
plantas de valores das áreas beneficiadas com a implementação dos projetos de 
urbanização das ‘posses urbanas’, tendo em conta que as externalidades negativas 
geradas pela ocupação irregular do solo, será anulada com a urbanização, tenderá a 
refletir o incremento de valor dos imóveis localizados em seu entorno imediato, sujeitos, 
portanto à revisão do seu valor venal98. Assim, se coloca a perspectiva, tantas vezes 
assinalada mas não posta em prática no Brasil, de captura de mais-valias geradas por 
investimento do Poder Público, como forma de realimentar o processo de melhoria 
qualitativa da cidade99. 
                                                 
96 O Orçamento Participativo de 2003 prevê uma dotação de 3,8 milhões de reais para ações de 
regularização fundiária. 
97 Cabe observar, entretanto, que para o exercício 1999, das 253.669 unidades prediais 193.909 (76,44 %) 
pagaram IPTU, enquanto que do total de 101.204 unidades territoriais apenas 39,73 % recolheram o 
imposto. 
98 Entretanto, a última atualização da planta de valores foi realizada em 1997. 
99 Para uma proposta de aplicação do instrumento ao caso do Rio de Janeiro, ver: FURTADO, Fernanda, 
OLIVEIRA, Fabricio Leal de. Tierra vacante en Rio de Janeiro: aproximacion a la situacion actual y 
bases para la formulacion de una politica. In: CLICHEVSKY, Nora (Ed.). Tierra vacante en ciudades 
latinoamericanas. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, c2002. p.13-46. 
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A recuperação de custos, stricto sensu, se dará no processo de comercialização das 
unidades habitacionais construídas para o remanejamento e/ou reassentamento de 
famílias residentes em áreas inadequadas, embora estas unidades sejam parcialmente 
subsidiadas100. 
 
Novas perspectivas se abrem para a gestão dos recursos destinados à Habitação a partir 
da Primeira Conferência Municipal de Habitação, realizada em 9 de junho último, 
quando foi proposta a instalação imediata do Conselho Municipal de Habitação e 
ativação do Fundo Municipal de Habitação, intenções registradas na Carta de Goiânia 
pela Moradia, em anexo. 
 
 
Implementação da Política Habitacional: articulação, legalidade e fiscalização 
 
O componente social, fortemente valorizado entre as ações da Política Habitacional de 
Goiânia, compreende tanto a organização, como a mobilização das comunidades. Parte-
se da convicção de que uma forma eficaz de fortalecer as organizações comunitárias é 
precisamente incentivar os moradores a que tomem parte em suas atividades e instâncias 
de deliberação. 
 
Mantendo a coerência com a proposta de articulação das diversas iniciativas do 
Município, as ações de caráter social fazem parte de uma política ampla de Governo que 
procura atender à população de Goiânia através do Programa Feliz Cidade, cujos 
subprogramas se organizam por faixas etárias, privilegiando a Saúde e a Educação para 
crianças (Subprograma Nascer Feliz) e adolescentes (Subprograma Crescer Feliz). O 
atendimento à população adulta, pelo  Subprograma Viver Feliz, abrange, além da 
Saúde, a geração de trabalho e renda, apoio aos desempregados, melhoria das condições 
habitacionais das famílias, difusão da cultura e do lazer, defesa dos direitos dos 
cidadãos e  proteção aos direitos da mulher e dos grupos sociais vulneráveis. 
 
Na atualidade, o processo de implantação, essencialmente a cargo da Companhia de 
Obras e Habitação do Município de Goiânia – COMOB, atende às seguintes etapas de 
trabalho: (a) detectar as áreas de risco social e ambiental; (b) hierarquizá-las segundo o 
grau instabilidade social e ambiental; (c) promover contato com a população para 
definição participativa do conteúdo dos projetos sociais, equipamentos e edificações; (d) 
elaborar diagnóstico detalhado da situação-problema; (e) estudar a legislação 
urbanística e ambiental aplicável a cada área101; (f) elaborar estudos preliminares102; (g) 
acionar os órgãos setoriais essenciais para mobilização de ação conjunta; e (h) iniciar as 
ações em campo. 

                                                 
100 Ver item dedicado às Soluções Habitacionais. 
101 Nos casos em que há possibilidade de flexibilizar os termos da lei, e permitir a permanência das 
famílias, promovem-se operações de desadensamento. As famílias que precisam ser reassentadas são 
conduzidas a terrenos já de propriedade do Município ou áreas adquiridas pela Prefeitura especificamente 
para este fim, em um raio máximo de cinco quilômetros do assentamento original. O custo médio das 
terras adquiridas é de R$10,67/m2. 
102 A elaboração dos projetos de soluções habitacionais poderá contar com apoio da Associação Habitat 
para a Humanidade, conforme convênio de cooperação firmado entre esta instituição e a Prefeitura 
Municipal de Goiânia, ou contar apenas com os quadros técnicos do Município. O convênio prevê a 
construção de cem casas por autoconstrução em terreno cedido pela Prefeitura e materiais de construção 
financiados pela ONG. 
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Regularização Fundiária 
 
No caso específico do Jardim Dom Fernando, assentado em terras de propriedade da 
Arquidiocese, foi acordada entre a Igreja e os posseiros a assinatura de um termo de 
Concessão de Uso Gratuito, com direito à aquisição por doação futura. Paralelamente, 
foi elaborado projeto de loteamento para a área, com vistas a sua regularização. O 
projeto, por cumprir apenas parcialmente a Lei de Parcelamento e Uso do Solo de 
Goiânia, não foi aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento. A flexibilização 
da aplicação a normativa urbanística, tendo em vista a especificidade dos assentamentos 
urbanos de interesse social só foi possível a partir da criação das Zonas Especiais de 
Interesse Social – ZEIS103. 
 
A aprovação do (agora) loteamento Jardim Dom Fernando teve lugar em 9 de novembro 
de 1998, pelo Decreto nº 2.110, 11 anos após o início de sua ocupação104. 
 
Hoje, os procedimentos de regularização fundiária têm início justamente com a 
declaração de ZEIS, apoiada em levantamentos topográficos e cadastrais, incluindo a 
identificação dos moradores. Neste processo, a área é delimitada, são identificados os 
confrontantes, gerando mapas de plantas de situação das ‘posses urbanas’. 
 
A partir da definição do proprietário da gleba, mediante pesquisa cartorária, há duas 
alternativas de procedimento: para o caso de terras públicas105, prepara-se instrumento 
de compra e venda ou concessão de direito real de uso resolúvel, com iniciativa do 
Poder Público e participação da comunidade. Caso as terras sejam de propriedade 
privada, as ações de usucapião são movidas por iniciativa da comunidade, com apoio 
(assistência técnica) do Poder Público. O processo culmina com a titulação individual 
ou condominial. 
 
A outorga ao beneficiário é de direito de uso, com regularização e legalização em dez 
anos de usufruto106. Paralelamente, a Prefeitura, através da Secretaria de Fiscalização 
Urbana,  promove rígida fiscalização para garantir que não haja repasse dos imóveis. 
 
As ações de regularização fundiária, iniciadas em 2000, têm como meta o 
remanejamento ou reassentamento de 3.144 famílias para unidades habitacionais 
regulares, produzidas no âmbito da Política Habitacional. 
 
 
Regularização Urbanística e Padrões de Urbanização 
 
Com o fim de estimular a ampliação da legalidade no espaço construído de Goiânia107, o 
Município tem lançado mão tanto da redução do valor de taxas como da flexibilização 
                                                 
103 Lei Complementar nº 031, de 29 de dezembro de 1994. 
104 Parâmetros técnicos para urbanização de favelas. São Paulo: Laboratório de Habitação e 
Assentamentos Humanos - FAUUSP, [2000?]. 1 CD-ROM
105 Em mais de 80% dos casos, as ‘posses urbanas’ estão assentadas em próprios municipais e/ou áreas de 
Preservação Permanente. 
106 Depoimentos colhidos em campo revelam descontentamento dos beneficiários em relação a este 
mecanismo de outorga de bens. 
107 Cerca de 30% dos imóveis de Goiânia estão em situação irregular. A evasão do pagamento de IPTU é 
equivalente a 200 milhões de reais, hoje em processo de cobrança, conforme entrevista do Procurador 
Geral do Município ao Bom Dia Goiás, de 03 de julho de 2002. 

. 
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de padrões urbanísticos. Por um lado, o valor das taxas de aprovação de novas 
edificações em “posses urbanas” em fase de urbanização e incluídas em ZEIS108, tem 
uma redução de 50% de seu valor, enquanto que para os loteamentos clandestinos em 
processo de regularização há isenção destas taxas. Paralelamente, nos casos de famílias 
que permanecem em áreas já desadensadas, o licenciamento para construção pode ser 
realizado com a utilização de planta popular, agilizando os trâmites de aprovação109. 
 
Um arranjo inovador vem sendo utilizado em Goiás (em Goiânia, em particular), com 
resultados positivos verificados tanto na tendência à queda da oferta de loteamentos 
irregulares, como nos preços dos lotes regulares. Trata-se de convênios estabelecidos 
entre o Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI e as diversas Prefeituras, 
pelos quais os vendedores de lotes não registrados são denunciados por inspetores da 
entidade e autuados pela Prefeitura (foram registradas, inclusive, prisões). No caso de 
corretor devidamente registrado estar envolvido em venda de lotes irregulares, além da 
multa, o infrator é descredenciado do CRECI/GO, perdendo, portanto, o direito ao 
exercício da profissão. A conjugação dos interesses das Administrações Públicas, 
freqüentemente mal equipadas para o exercício da fiscalização urbana, e dos interesses 
mercantis, aliados ao compromisso do CRECI-Goiás com o exercício ético da profissão, 
aparece como uma contribuição interessante para o rompimento do círculo vicioso da 
irregularidade110. 

 
 
Soluções habitacionais 
 
Nas áreas em processo de trabalho vêm sendo adotados dois padrões distintos de 
unidades habitacionais para remanejamento: unidades unifamiliares isoladas e edifícios 
multifamiliares, com quatro pavimentos. Em ambos os casos a unidade domiciliar tem 
área de aproximadamente 50m2. Ambas as tipologias são executadas adotando materiais 
e técnicas construtivas convencionais, com contratação de empreiteiras, sob a 
fiscalização da COMOB, a um custo médio de R$13.645,93, a unidade. 
 
Estas unidades são adquiridas pelos beneficiários através de contratos de mútuo. As 
famílias candidatas às novas unidades habitacionais (casas ou apartamentos) são 
cadastradas com o fim de avaliar sua capacidade de comprometimento de renda mensal.  
Para que o sistema de aquisição seja compatível com o poder aquisitivo deste setor da 
população, as unidades são parcialmente subsidiadas por intermédio de contrato de 
empréstimo (sob condições especiais) entre o beneficiário e Caixa Econômica Federal – 
CEF, com intermediação da Prefeitura. Os subsídios são concedidos dentro dos limites 
de 40% do salário mínimo para os apartamentos, e 20% para as unidades unifamiliares. 
 
Os reassentamentos ocorrem unicamente na impossibilidade de promover o 
desadensamento e conseqüente cumprimento dos padrões urbanísticos estabelecidos 

                                                 
108 O tamanho mínimo de lote, de 300m2 e frente mínima de 10m, conforme estabelecido na Lei de 
Parcelamento e Uso do Solo, se reduz no caso da aprovação de Lei de Zona de Especial Interesse Social, 
sendo adotados lotes mínimos de 125m2, com 5m de testada. 
109 A aprovação de projetos de loteamento e de projetos de regularização de assentamentos informais 
tarda, em média, 205 dias, enquanto as licenças de construção são emitidas em 34 dias e as concessões de 
“Habite-se” em 15 dias. 
110 SMOLKA, Martim O. Regularização da ocupação do solo urbano: a solução que é parte do 
problema, o problema que é parte da solução. Xerox. Abril de 2002. 27 p. Não publicado. 
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(em especial, o lote mínimo), sem perder de vista o objetivo de manter as famílias 
residindo nas (ou o mais próximo possível das) áreas de ocupação original. 
 
A Prefeitura oferece como alternativa ao remanejamento ou reassentamento a compra 
do imóvel/benfeitoria original, comprometendo-se o morador a buscar alternativa de 
habitação no mercado formal. Entretanto, se a unidade, ao ser avaliada, não alcançar 
valor superior a dez mil reais, a Prefeitura insiste para que o morador aceite a proposta 
de contratar unidade habitacional construída pelo Poder Público, tendo em vista que 
dificilmente o morador poderá adquirir uma moradia no mercado formal por valor 
inferior a dez mil reais. A medida contribui, portanto, para conter, de alguma forma, a 
replicação de assentamentos informais/irregulares na cidade. Por outro lado, se a 
avaliação da benfeitoria for superior a dez mil reais, a diferença se converte em saldo a 
ser abatido do valor total do contrato de mútuo, o que representa um estímulo à opção 
pelas unidades habitacionais produzidas pela Municipalidade. 
 
 
Acessibilidade, infra-estrutura e serviços urbanos 
 
No relativo à provisão de infra-estrutura, prevalece o princípio de acionamento das 
entidades competentes para a implantação/complementação de cada um dos 
componentes. Assim, no caso dos sistemas de distribuição de água e esgotamento 
sanitário, a COMOB se encarrega de acionar a SANEAGO, empresa estadual de águas e 
esgotos. Da mesma forma se procede em relação aos serviços de drenagem, a cargo do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Município/Companhia Municipal de 
Pavimentação – DERMU/COMPAV, e no referente às redes de energia elétrica e 
iluminação pública, de competência da Companhia de Energia Elétrica de Goiânia – 
CELG. 
 
A título de ilustração da reação dos moradores quanto aos valores das tarifas cobradas 
pelos serviços de distribuição de água, se transcreve a seguir trecho dos resultados da 
pesquisa realizada pelo Laboratório de Habitação de Assentamentos Humanos da 
FAU/USP, em duas das áreas em processo de urbanização: o Jardim Dom Fernando e o 
Jardim Conquista. 
 

“No J. Dom Fernando, o valor médio das tarifas d’água no mês de janeiro foi 
de R$ 24,25, num intervalo de R$3,00 a R$69,00. A  percentagem maior é de 
10,4% sendo que estes pagaram uma tarifa de R$40,00 no mês. A  maioria 
(40%), considera que a tarifa é cara enquanto que 23,3% acham que esta é 
barata e 21,7% consideram razoável. No Conquista, a situação é semelhante. 
O valor médio das tarifas foi de R$19,50, num intervalo de R$6,00 a R$87,00, 
sendo que 11,5% pagaram R$22,00. Para os moradores desta Posse as tarifas 
são caras para 60,7%; razoáveis para 28,6% e baratas para 5,4%.”111 

 
Embora a maioria da população considere a tarifa cara, a mesma fonte registra mínimas 
taxas de inadimplência atribuídas à política de corte do fornecimento de água adotada 
pela concessionária. 
 
 
                                                 
111 Parâmetros técnicos para urbanização de favelas. São Paulo: Laboratório de Habitação e 
Assentamentos Humanos - FAUUSP, [2000?]. 1 CD-ROM. 
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Educação Ambiental e Sanitária 
 
Partindo da premissa de que o desenvolvimento sustentável requer a mudança e a 
consolidação de conduta das famílias, serão desenvolvidas atividades voltadas para a 
materialização destes novos valores, tais como: realização de  cursos, palestras, 
seminários e campanhas educativas, enfatizando a importância da destinação final 
adequada para o lixo e a prevenção de doenças. Embora não haja a coleta seletiva na 
cidade de Goiânia, o incentivo à sua prática pela comunidade é considerado importante 
para firmar um novo comportamento em relação com o espaço de habitação, assim 
como para favorecer o potencial de geração de trabalho e renda com a coleta de 
materiais para reciclagem. 
 
 
A etapa de operação 
 
Parte dos esforços de operação da Política Habitacional de Goiânia para o ano 2001 se 
concentrou na solução de pendências no encaminhamento dos dois principais 
programas: Habitar-Brasil/OGU e Pró-Moradia/FGTS112. 
 

“O Programa Morada Viva através do Habitar Brasil e com recursos da CEF, 
investiu em  áreas ocupadas e deterioradas como o Jardim Conquista, Santo 
Hilário e Setor Perim, atendendo diretamente 445 famílias com uma 
população de 2.150 pessoas. Foi aplicado um total de R$690.093,07, uma 
média de R$1.550,77 por família. O trabalho teve continuidade e a atual 
Administração elaborou o Projeto Cidade Legal com recursos do Pró-Moradia 
97, onde deverão ser atendidas 2.210 famílias com uma população de 11.050 
pessoas. A proposta tem como diretrizes básicas a urbanização e recuperação  
ambiental de 14 áreas de posse situadas às margens dos córregos da cidade e 
que se encontram em situação de risco.”113 

 
As demais frentes de trabalho114 se encontram em etapas diversas: de elaboração de 
planos de trabalho, de projetos urbanísticos, atualização de levantamentos 
topocadastrais, demarcação de lotes etc. 
 
Na área de regularização fundiária foram elaborados 976 contratos de mútuo, dos quais 
25 foram firmados no Conjunto Estrela D’ Alva; desapropriados 10.110m2 de terreno 
em Itamaracá, Ana Maria e Dom Fernando; cadastrados 530 imóveis e providenciadas 
160 escrituras115; além das atividades de avaliação de imóveis urbanos, recuperação de 
imóveis invadidos, negociação com as famílias beneficiárias e elaboração de contratos e 
convênios diversos. 
 
As ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Goiânia no âmbito da 
urbanização/regularização de áreas de posse vêm sendo acompanhadas anualmente, pelo 
                                                 
112 Para ambos os casos foram fixadas a revisão, adequação e execução dos projetos urbanísticos. No 
primeiro, foram entregues trezentas unidades habitacionais e um centro de convivência. No segundo, 
foram executados dez blocos residenciais multifamiliares. 
113 Ibid. p. 69. 
114 Programa Morar Melhor 2002, Habitar Brasil/BID, Convênio Habitat para a Humanidade, FUNASA 
2001, Residencial Recanto do Bosque e Conjunto Estrela D’ Alva. 
115 Foi negociada junto ao Cartório a redução do valor de R$120,00 para R$41,80 para a confecção das 
escrituras. 
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segundo ano consecutivo, através do “Planejamento, Monitoramento e Avaliação” – 
PMA, no qual são considerados três tipos de indicadores: 
 

“a) Indicadores de Resultados, para a aferição das ações/atividades previstas; 
b) Indicadores de Efetividade, para aferição do cumprimento dos objetivos 
específicos do projeto; 
c) Indicadores de Impacto, para aferição do cumprimento do objetivo 
geral.”116 

 
O sistema prevê a realização de reuniões trimestrais de monitoramento e reunião anual 
de avaliação e planejamento. 
 
Ainda que se avalie positivamente a opção pela “dispersão” das ações em programas e 
projetos relativamente independentes, os procedimentos não estão isentos de 
dificuldade: apesar da preocupação manifestada pela Administração com o 
monitoramento e avaliação das ações, são ainda frágeis os mecanismos de controle de 
fluxos de investimentos vis-à-vis os resultados obtidos e seus graus de efetividade, de 
modo a que se possa aquilatar os impactos da Política Habitacional sobre o conjunto da 
cidade e, em especial, sobre a população vivendo em situação de 
irregularidade/informalidade. 
 
Como parte dos esforços da Administração para aperfeiçoar o sistema aparece a 
previsão de acompanhamento/monitoramento dos assentamentos após a conclusão da 
implantação dos componentes urbanísticos e sociais por um período de, pelo menos, um 
ano, visando à construção de indicadores de resultados e de efetividade. Também se 
projeta a construção de um índice de qualidade de vida (experiência-piloto), 
considerando inicialmente um número restrito de indicadores. Caso seu 
desenvolvimento seja satisfatório, será proposta a ampliação da experiência para as 
demais áreas de intervenção da Prefeitura de Goiânia. 
 
Com este fim, o levantamento dos dados e informações necessários para a construção 
dos indicadores será realizado desde o início do trabalho, já no processo de focalização 
dos beneficiários. A princípio, a periodicidade dos levantamentos será quadrimestral. Os 
itens a serem utilizados para a implementação do processo de seguimento periódico 
através de indicadores são os seguintes: 
 
1) Cadastramento dos beneficiários, coletando as informações quantitativas necessárias 

ao acompanhamento da evolução dos dados relativos a todas as famílias atendidas. 
2) Introdução dos dados em sistema informatizado, permitindo out-put em forma de 

relatórios estatísticos e individualizados sobre as condições socioeconômicas das 
famílias beneficiadas, bem como a atualização de dados de permanência nos 
assentamentos. 

3) Pesquisas quantitativas periódicas, amostrais ou censitárias, visando à atualização 
dos dados e a posterior análise estatística dos resultados. Esses dados, em conjunto 
com o cadastro de famílias, comporão um banco de dados informatizado, principal 
instrumento de aferição de resultados. 

                                                 
116 Gioânia (GO). PMA - Planejamento, monitoramento e avaliação. Goiânia: SMO/COMOB/DIHAB, 
2002. Não paginado. 
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4) Pesquisas qualitativas periódicas (entrevistas em profundidade, grupos focais, 
enquetes com grupo controle etc.) para a aferição de resultados a partir de 
indicadores de caráter subjetivo. 

5) Estudos específicos e coleta de dados microeconômicos do ambiente social e 
econômico, no qual as famílias estão inseridas, bem como a evolução de tais dados 
ao longo do tempo. 

 
A partir da aplicação destes instrumentos, a Prefeitura Municipal de Goiânia tenciona 
conhecer com maior nível de detalhe o real impacto de suas ações sobre a cidade, com o 
fim de agilizar tomadas de decisão, efetuar correções de rumo e introduzir novas ações, 
preservando os objetivos centrais de integração da Política Habitacional com as demais 
políticas e ações municipais, com especial ênfase sobre os aspectos quantitativos e 
qualitativos do déficit habitacional, assim como efetivar mecanismos de participação da 
população beneficiária. 
 
 
Conclusões 
 
O tempo de maturação dos projetos/programas de urbanização de assentamentos 
informais obviamente extrapola aquele dos ciclos político-eleitorais de apenas quatro 
anos. Portanto a continuidade destes programas/projetos se apresenta como condição 
essencial para que os objetivos sejam alcançados e consolidados, com relativa 
independência da conjuntura político-partidária. A julgar pela experiência acumulada, 
esta manutenção se faz mediante a construção de um consenso social entre os diversos 
agentes produtores e usuários da  cidade – setores público e privado, movimentos 
sociais, lideranças comunitárias etc. 
 
No caso de Goiânia, embora seja prematura qualquer observação sobre continuidade, 
posto que a atual Administração está no seu segundo ano de exercício, vem sendo 
introduzida uma ampliação conceitual que tende a fortalecer as perspectivas de 
horizonte de trabalho. Trata-se da integração horizontal dos diversos órgãos e entidades 
setoriais, otimizando recursos materiais e humanos pelo efetivo trabalho em cooperação. 
Com isso se assinala o caráter de ação integrada da Política Municipal, cujo objetivo é o 
conjunto da cidade, superando os limites da intervenção pontual, localizada ou 
circunscrita a um determinado setor, bairro ou área da cidade, ainda que, neste 
momento, o número de beneficiários diretos esteja restrito a uma pequena parte da 
população. 
 
A opção pela dispersão das ações dentro do espaço institucional, em oposição à fórmula 
convencional de conformação de um programa/projeto específico de urbanização de 
assentamentos informais, abre a possibilidade de pelo menos duas vertentes de 
interpretação/expectativas. Por um lado, esta opção parece estar sendo efetiva como 
mecanismo de indução à integração inter e intra-institucional, sendo a responsabilidade 
pelo planejamento, execução e monitoramento de cada um dos componentes 
compartilhada mais uniformemente pelos diversos setores/departamentos da 
Administração. Por outro, esta disseminação das ações, que perpassa toda a estrutura 
administrativa, tende a ser mais “resistente” às sucessões político-partidárias do que um 
programa emblemático, cuja imagem fique intrinsecamente vinculada a uma 
determinada Administração. 
 

 105



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

Ainda contrariamente à formulação ‘clássica’, o protagonismo é centrado em um 
programa de caráter articulador do conjunto de ações praticadas pela Prefeitura – o Feliz 
Cidade. A eficácia desta estratégia se confirmará (ou não) ao longo do tempo. 
Entretanto, se antevê a geração de uma forma diferenciada de relacionamento entre a 
Política Habitacional e os demais programas de Governo, talvez um passo inicial na 
estruturação de um novo paradigma no desenho de programas de 
urbanização/regularização de assentamentos informais. 
 
O favorecimento à produção formal da cidade, expresso tanto na redução de custos e 
tempos de aprovação de projetos de edificação, como na determinação de que as 
famílias que recebem compensação financeira pela retirada de benfeitorias construídas 
em áreas inadequadas, adquiram um outro imóvel – necessariamente no mercado formal 
– aponta para um componente essencial para o êxito efetivo dos programas de 
urbanização: a oferta de alternativas habitacionais (com disponibilidade de crédito para 
sua aquisição) acessíveis aos setores de baixa renda é condição essencial para o 
estancamento da produção informal de cidade. 
 
Ainda que tanto os aspectos de facilitação da produção formal do espaço construído 
como de ampliação do acesso à moradia para os setores de baixa renda se desenvolvam 
em pequena escala, no caso de Goiânia eles vêm ainda apoiados pelo incremento de 
mecanismos de fiscalização, inibidores da proliferação da ocupação informal do espaço 
urbano117. A conjugação e ampliação destas três linhas de ação simultâneas tende a 
produzir efeitos positivos na consecução de um espaço urbano equilibrado e sustentável. 
 
O maior obstáculo enfrentado no que se refere à implantação/expansão da Política 
Habitacional de Goiânia é a captação de recursos que, segundo a equipe técnica, deverá 
ser reavaliada. Ampliar a capacidade de captar recursos significa a possibilidade de 
ampliação do universo de trabalho e, ao mesmo tempo, de aumento da velocidade de 
atuação – condições consideradas críticas, tendo em vista que a demanda acumulada 
corresponde a um período de cerca de vinte anos de ausência de políticas públicas no 
setor. 
 
Goiânia introduz como alternativa de reforço à sustentabilidade financeira, a captura de 
mais-valias geradas pelo Poder Público com seus investimentos em melhorias urbanas, 
gerando a possibilidade de reinvestimento na cidade. 
 
Outra via considerada para dinamizar os trabalhos é recorrer à terceirização de alguns 
serviços, em que pesem os riscos de ‘perda de identidade’ do produto, como 
identificado pela equipe, e pela não internalização de conhecimentos gerados no 
processo de trabalho. 
 
Como desafio adicional, é apontada pela própria equipe da Prefeitura a falta de preparo 
específico do corpo técnico para lidar com a questão da urbanização das ‘posses 
urbanas’. É percebido um determinado grau de distanciamento na formação destes 
profissionais da realidade dos problemas da cidade de Goiânia, o que dificulta a 
detecção dos problemas e proposição de soluções adequadas. O lapso detectado na 
formação dos profissionais remete à necessidade de estreitamento de relações de 

                                                 
117 Tendo sido criada com este fim específico a Secretaria de Fiscalização Urbana. 
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parceria com a Universidade e, no limite, o questionamento da formação universitária 
frente à necessidade de equacionamento das questões urbanas atuais. 
 
Maiores investimentos na qualificação de mão-de-obra nas comunidades em processo 
de intervenção, são objetivos vistos como desejáveis. Entretanto, se reconhece que para 
aperfeiçoar as alternativas de geração de trabalho e renda é preciso investir em pesquisa, 
conhecer as demandas do mercado de trabalho local, como forma de subsidiar a 
reavaliação do componente. Com este sentido, o estabelecimento de parcerias com 
empresas privadas poderá potencializar a efetividade deste componente, de modo a que 
este responda de fato ao objetivo de fixar a população original nos assentamentos após 
os trabalhos de urbanização, atenuando possíveis mecanismos de “expulsão branca”.118  
 
Como observação final, cabe abrir o questionamento sobre o dilema entre a formalidade 
– cumprimento da legislação urbanística e edilícia – e a flexibilização de normas e 
padrões. Ou seja, qual seria o limite razoável para a flexibilização. Se, por um lado, a 
sobre-regulação do uso do solo se constitui em elemento impeditivo para o acesso dos 
setores de baixa renda à terra e à moradia, por outro, a desregulação excessiva, e restrita 
às áreas de interesse social, contraria os objetivos de integração ao tecido urbano dos 
assentamentos informais,  contribuindo para o aprofundamento da cisão entre os modos 
formal e informal de produção de cidade.  
 

                                                 
118 Cabe ressaltar a importância de mensuração do real impacto deste tipo de processo sobre as áreas de 
urbanização recente. Estudos recentes de Abramo para o Rio de Janeiro revelam que a mobilidade nestes 
assentamentos não se diferencia significativamente dos índices registrados para o conjunto da cidade. 
Entretanto, conforme pesquisa realizada pelo HabLab, anteriormente mencionada, no caso do Jardim 
Dom Fernando, cujo início de ocupação se deu em 1987, 70,5% dos residentes já não são os posseiros 
originais. 
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Anexo 
 

C A R T A  D E  G O I Â N I A  P E L A  M O R A D I A  
1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
 

 
Goiânia, 9 de junho de 2002 

 
 

Dias 7, 8 e 9 de junho de 2002, ocorreu a 1ª Conferência Municipal de Habitação de 
Goiânia, realizada pela Prefeitura local, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Companhia de Obras e Habitação. A iniciativa contou com a parceria da Associação 
Habitat para a Humanidade, Universidades Católica e Federal de Goiás, Federação 
Goiana de Inquilinos e Posseiros, Sociedade Habitacional Comunitária, Movimento de 
Luta pela Casa Própria, Movimento MoraBem, Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Secretaria de Fiscalização Urbana. 
 
Nos três dias da Conferência, mais de 250 pessoas inscritas estiveram reunidas no 
Centro de Convenções de Goiânia, formando um público constituído de delegados(as) 
eleitos(as) nas seis Pré-Conferências regionais, representantes de entidades da sociedade 
civil (movimentos por moradia, cooperativas habitacionais, movimentos de posseiros, 
inquilinos, comunitários, empresariais do setor da construção civil, de classe dos 
profissionais da área de habitação), universidades e Poder Público (Executivo e Câmara 
municipais). 
 
Na oportunidade, foi debatida a Reforma Urbana, compreendida como política orientada 
pelo desenvolvimento sustentável, levando-se em conta o equilíbrio necessário entre as 
demandas da sociedade, o Poder Público e o meio ambiente, focando os temas da 
Questão Habitacional no Brasil, Conselhos de Habitação e Políticas de 
Desenvolvimento Urbano e O Estatuto da Cidade. Foram aprovadas as resoluções e 
recomendações abaixo relacionadas, as quais deverão ser encaminhadas à Prefeitura de 
Goiânia, Câmara Municipal de Goiânia, Governo do Estado de Goiás, Governo Federal, 
Ministério Público do Estado de Goiás, entidades e instituições relacionadas à temática 
habitacional: 
 
 

Propostas relacionadas ao 
Conselho e ao Fundo Municipal de Habitação 

 
 

1 - Instalação imediata do Conselho Municipal de Habitação e posse dos Conselheiros 
no prazo de 30 dias, a contar desta data; 
 
2 - Convocação de uma Assembléia por Edital, até o dia 24 de junho, envolvendo as 
entidades da sociedade civil que ainda não indicaram os Conselheiros e Suplentes, de 
acordo com a Lei 7.533/95; 
 
3 - Regulamentação e implementação do Fundo Municipal de Habitação, conforme 
previsto em Lei 7.273/94; 
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4 - Encaminhamento de ofícios até o dia 28 de junho à SMO/COMOB, com os nomes 
dos Conselheiros das entidades que houverem realizado suas Assembléias; 
 
5 - Criação de uma Comissão Provisória para encaminhamento da posse dos 
Conselheiros, composta por aqueles já indicados pelas suas entidades; 
 
6 - Integração dos diversos conselhos gestores das políticas urbanas, de Goiânia e 
Municípios da região metropolitana; 
 
7 - Implantação de um programa de capacitação dos membros do Conselho Municipal 
de Habitação. 
 
 

Propostas relacionadas ao 
Estatuto da Cidade 

 
 
1 - Que sejam tomadas medidas urgentes, pela Prefeitura e Câmara Municipal de 
Goiânia, para a implementação do Estatuto da Cidade; 
 
2 - Incorporar no Plano Diretor a declaração de utilização compulsória dos lotes vagos 
em loteamentos aprovados há mais de quinze anos e situados em regiões dotadas de 
infra-estrutura básica; 
 
3 - Implantação do imposto progressivo, com destinação integral ao Fundo Municipal 
de habitação; 
 
4 - Cancelamento do decreto de loteamentos aprovados e não implementados há mais de 
quinze anos, retornando à condição de gleba. 
 
 

Propostas relacionadas à 
Política Municipal de Habitação 

 
 
1 - Incorporação das propostas oriundas das Pré-Conferências e referendadas na 1ª 
Conferência de Habitação; 
 
1.1 - Instituir programa de melhoria habitacional (banco de materiais), destinado a 

famílias já possuidoras de seu imóvel, mas que precisam melhorar a qualidade de 
suas moradias. O financiamento deverá ser subsidiado para famílias com renda de 
até três salários mínimos (essa política de subsídios poderá financiar até 100% e 
será inversamente proporcional a renda familiar); 

 
1.2 - Realização de um censo das áreas de posse de Goiânia, com vistas à elaboração de 

um plano municipal de regularização fundiária, incluindo as áreas de loteamentos 
clandestinos e irregulares; 
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1.3 - Cobrança de contrapartida para valorizar os benefícios concedidos e evitar a venda 
de casas; 

 
1.4 - Realizar estudo de viabilidade para a isenção de IPTU para co-habitações, a fim de 

reduzir a demanda por novas habitações e novas ocupações; 
 
1.5 - Intensificar a fiscalização para evitar irregularidades como o desmembramento de 

chácaras fora dos padrões da legislação; 
 
1.6 - Discutir a questão da moradia, sempre de forma séria, criando mecanismos para 

atender aqueles que realmente necessitam e não àquelas pessoas que adquirem o 
imóvel e depois o vendem; 

 
1.7 - Criação de um cadastro de habitação (banco de dados), onde aqueles que já foram 

contemplados não tirem a oportunidade de outros; ou seja, os requerentes só podem 
receber o benefício uma vez; 

 
1.8 - Implementação do Programa Cheque Moradia, efetuando parceria entre 

moradores, SMO/COMOB e AGEHAB; 
 
1.9 - Disponibilização de terreno, por parte da Prefeitura, para a construção de unidades 

habitacionais (banco de lotes); 
 
1.10- Viabilização de benfeitorias para as áreas que foram desocupadas, impedindo a 

reocupação das mesmas; 
 
1.11- Realizar parcerias entre a Prefeitura de Goiânia, através da SMO/COMOB, e 

cooperativas habitacionais do Município. 
 
 

Outras propostas 
apresentadas em plenário 

 
 
1 - Implantação do banco de lotes através de parceria entre Estado e Município; 
 
2 - Solicitar do Governo do Estado agilidade na apresentação das peças técnicas 
necessárias à regularização, pelo Município, dos loteamentos irregulares por ele 
implantados; 
 
3 - Pela retirada do PL 4147 do Congresso Nacional, pois os recursos hídricos devem 
ser geridos pelos Municípios; 
 
4 - Que a Política Municipal de Habitação considere a situação de desigualdade das 
mulheres e garanta a proteção de seus direitos e dos filhos menores, entendida como 
uma questão de Direitos Humanos, na implementação dos programas habitacionais. 
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Narrativa 
 
No período intercensitário de 1991 a 2000 houve um aumento significativo da 
população pobre vivendo em assentamentos informais em Porto Alegre, uma metrópole 
de 1.360.590 habitantes119 dos quais 97,07% são urbanos. De 7,98% da população 
urbana em 1991, os dados censitários de 2000 indicam que 21,74% dos 287.161 
habitantes vivem em assentamentos informais. No entanto, o crescimento urbano foi, no 
mesmo período, de apenas 73.210 habitantes, representando em termos relativos um 
decréscimo de 1,67% da população total. 
 
Esse quadro reflete uma situação preocupante quanto à crescente informalidade urbana 
em Porto Alegre, embora os dados sobre o rendimento mensal dos chefes de família 
mostrem uma concentração nos níveis superiores a três salários mínimos120. 
 
Segundo dados de 2002, existem 744 assentamentos informais, sendo 508 núcleos e 
vilas (denominação local das ocupações tipo favelas) e 236 loteamentos irregulares121. 
 
Embora o déficit habitacional e de urbanização seja um problema crítico de Porto 
Alegre, observa-se que apenas 8,48% do Orçamento Municipal de 2000 foram 
destinados à função Habitação e Urbanismo, revelando uma baixa prioridade, pelo 
menos naquele ano, para os investimentos no setor.  
 
Nota-se, contudo, que a Administração Municipal dispõe de um razoável conjunto de 
instrumentos de política habitacional122 e urbana e um cadastro fiscal e imobiliário 
atualizado. Entre eles, o Plano Diretor, atualizado em março de 2000, o qual dispõe 
sobre as Áreas de Interesse Social – AEIS. Mas, por outro lado, a aprovação de projetos 
de regularização dos assentamentos informais, envolvendo seis diferentes órgãos da 
Administração Municipal, leva em média 24 meses, o que pode ser um dos entraves 
para combater o déficit habitacional do Município. 
 
Em face dessa realidade, iniciou-se no Município um trabalho de regularização 
fundiária, visando atender às demandas apresentadas pela população através do 
Orçamento Participativo123, tendo sido lançado em 1990 o Programa de Regularização 
Fundiária – PRF de Porto Alegre, o qual atua apenas nos assentamentos caracterizados 
como ocupações – núcleos e vilas.  
 
Inicialmente o Programa foi sediado na Secretaria de Planejamento Municipal, contando 
com a participação de uma equipe técnica multidisciplinar, incorporando representantes 
das Secretarias de Obras e Viação e da Fazenda, da Procuradoria Geral do Município e 
do Departamento Municipal de Habitação – DEMHAB. 

                                                 
119 IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000. 
120 ibid. 
121 UPE/ Departamento Municipal de Habitação e Unidade de Parcelamento do Solo da SPM – Secretaria 
de Planejamento Municipal, dados de 2002. 
122 Porto Alegre possui um Conselho Municipal de Acesso à Terra e Habitação – COMATHAB, criado 
por Lei Complementar em 1995, órgão que conta com representantes de Governo e da sociedade, com a 
finalidade de propor e deliberar sobre diretrizes, planos e programas habitacionais, além de fiscalizar a 
sua execução. Esse Conselho apoia os fóruns regionais e os conselhos populares do Orçamento 
Participativo, mas não existe articulação direta com o PRF. 
123 O Orçamento Participativo de Porto Alegre é reconhecido como uma das experiências mais avançadas 
no país no uso desse instrumento de gestão democrática.  
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A partir de 1993, a implementação do Programa passa para o DEMHAB e o Município 
começa a destinar recursos orçamentários para viabilizá-lo, destinando verbas para os 
necessários levantamentos topográfico e cadastral, pesquisa cartorial da situação de 
propriedade dos imóveis e urbanização. 
 
O objetivo do Programa é promover a regularização da posse da terra e sua urbanização 
nas áreas de assentamento de comunidades de baixa renda que vivem irregularmente em 
terras de propriedade particular ou pública, sem infra-estrutura básica. Ressalte-se a 
inclusão do direito à cidadania entre os objetivos específicos do Programa, 
reconhecendo o acesso à moradia e à qualidade de vida como um elemento de 
construção e exercício da cidadania. 
 
Analisando o enunciado dos princípios e diretrizes do Programa, constata-se que, mais 
além de garantir a posse da terra, a participação da comunidade na construção de seu 
espaço de moradia e a integração com as demais políticas públicas do Município, o PRF 
pretende promover a  qualificação urbana e ambiental dos assentamentos buscando 
integrá-los à cidade formal. 
 
O PRF reconhece as dificuldades de promover plenamente essa integração, inclusive e, 
sobretudo, de ordem financeira, indicando que o processo deve ser gradual e 
progressivo. 
 
A maior parte dos domicílios localiza-se em áreas sujeitas a inundações ou alagadiças e 
em áreas livres e logradouros públicos existentes ou projetados. No entanto, observa-se 
que, embora as ocupações tenham ocorrido predominantemente em áreas de domínio do 
Município, existem 78 assentamentos localizados em áreas de propriedade particular. 
 
Os fatores de sucesso do Programa, identificados pela análise das informações 
disponíveis, são, entre outros, os seguintes: 
 
(a) a existência de um conjunto de instrumentos jurídicos e legais que tratam da 

regularização fundiária que embasaram a opção pela implementação do PRF, a 
saber: Lei Orgânica do Município, a Constituição Estadual, Lei Complementar 
que disciplina a concessão do direito real de uso aos ocupantes de áreas de 
domínio do Poder Público Municipal, lei que cria a Assistência Jurídica Municipal 
junto à Procuradoria Geral do Município, Lei Complementar que institui as AEIS, 
Lei Complementar que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental e Lei Complementar que cria o Conselho Municipal de Acesso à Terra 
e Habitação;  

(b) a existência de recursos humanos com perfil adequado, embora ainda em número 
insuficiente, e de um órgão da Administração direta – DEMHAB – com uma 
longa história de atuação no segmento de habitação popular, capaz de articular e 
coordenar a ação dos  diversos órgãos municipais e entidades parceiras do 
Programa;  

(c) o apoio, embora indicado como parcial, de vários parceiros do Executivo e do 
Legislativo municipal, do Ministério Público e dos Cartórios de Registro de 
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Imóveis e das organizações comunitárias124, assegurando a sustentabilidade 
político-institucional do Programa;  

(d) a existência de sucessivas Administrações Municipais que privilegiam as práticas 
de participação popular como instrumento de gestão democrática da cidade, 
consolidada através do Orçamento Participativo, e a postura de respeito dos 
técnicos em relação às comunidades pobres atendidas pelo Programa; 

(e) um processo de trabalho bem organizado e consistente com as ações a serem 
realizadas e com as condições locais de intervenção. 

 
Embora em sua concepção inicial o Programa não tenha definido a população-alvo a ser 
atendida, isto é, não tenha havido preocupação com a definição de metas quantitativas a 
serem atingidas anualmente, os dados fornecidos pelo DEMHAB indicam como 
beneficiárias 138.083 pessoas, 35.406 domicílios e 124 assentamentos, atingindo 48% 
da população total de moradores vivendo em assentamentos informais. Esse percentual 
em si é expressivo, considerando as dificuldades encontradas no processo de 
reconhecimento dos direitos de posse sobre a terra urbana, especialmente dos pobres. 

 
 

Concepção 
 
A concepção do Programa, realizada por uma equipe interdisciplinar da Secretaria de 
Planejamento Municipal (SPM), se fundamentou em três elementos-chaves: 
• 
• 

• 

                                                

a demanda real das comunidades dos núcleos e vilas por regularização fundiária; 
os novos instrumentos de reforma e desenvolvimento urbano adotados pela cidade 
em função das pressões das comunidades dos assentamentos informais e dos 
movimentos por reforma urbana, a partir da votação e aprovação da Lei Orgânica 
do Município. A LOM assegura a urbanização, a regularização e a titulação das 
áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores, exceto em 
situações de risco ou em caso de excedentes populacionais; 
um processo de planejamento estratégico que envolveu a equipe da SPM e 
técnicos das secretarias e unidades administrativas vinculadas ao tema, como 
Planejamento, Fazenda, Obras, DEMHAB e Procuradoria Geral do Município  

 
Registre-se que o PRF só atua em núcleos e vilas (denominação local das ocupações 
tipo favelas), sendo que os loteamentos irregulares e clandestinos são objeto de outros 
programas dentro da política habitacional adotada pelo DEMHAB.  

 
Os critérios estabelecidos para seleção dos assentamentos que seriam objeto do PRF 
foram: 

 
• ocupações caracterizadas como de baixa renda, consolidadas até janeiro de 1989 

com um mínimo de 25 habitações e lotes não superiores a 150m², localizadas em 
terrenos do Município onde seria possível usar o instrumento da concessão de 
direito real de uso125; 

 
124 Estima-se existir pelo menos uma associação de moradores atuando em cada área de intervenção do 
PRF, podendo existir outros tipos de associações comunitárias ou sociais. 
125 A CDRU dispõe de tempo indefinido. O contrato firmado entre o DEMHAB e os moradores garante o 
uso da área como moradia, sendo permitido também o uso comercial, o que gera trabalho e renda no 
assentamento. O título é emitido em nome do casal; em caso de separação, permanece a concessão com o 
membro que ficar com a guarda dos filhos. O valor médio da prestação de uma CDRU é de R$10,00. 
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• aqueles localizados em áreas particulares, com posse igual ou superior a cinco 
anos, o que permitiria a utilização da usucapião urbana em lotes de no máximo 
250m², condicionada ao compromisso das famílias de colaborar na juntada de 
provas para ajuizamento das ações de usucapião, com a assistência técnica e 
jurídica da Prefeitura; 

• aqueles não localizados em terras classificadas como área de risco pelo 
diagnóstico elaborado pelo Programa de Área de Risco (declividade acima de 
30%, área rochosa, margem de cursos de água, entre outros critérios de 
classificação). 

 
Observa-se assim que a viabilidade jurídica da regularização da posse e o respeito à 
legislação vigente, particularmente referente às áreas de risco ambiental, constituíram as 
preocupações centrais dos formuladores do PRF. Uma decisão de grande sensatez, 
refletindo um alto grau de responsabilidade pública no enfrentamento do problema, de 
modo a não gerar expectativas indevidas. De uma certa forma, é possível que essas 
diretrizes tenham contribuído para refrear ou minimizar a ocorrência de novas invasões, 
pelo menos nas áreas de risco. O viés jurídico-legal está claro, uma vez que a 
regularização fundiária é o componente central do Programa, mas a regularização 
urbanística e das edificações também está contemplada em respeito à legislação sobre as 
AEIS. 

 
Contudo, é preciso saber qual é ou será a política a ser adotada para os demais 
assentamentos que não se enquadram nos critérios de seleção estabelecidos pelo PRF. O 
DEMHAB informa que existe um programa específico de remanejamento dentro da 
política habitacional destinado para “áreas maiores que apresentem grande risco para a 
população”126.    

 
Para fazer a identificação das áreas a serem objeto de intervenção, o DEMHAB conta 
com  levantamentos cadastrais – físico e socioeconômico – utilizando base cartográfica 
digital. Porém o levantamento socioeconômico se restringe a identificar os chefes de 
famílias e o número de moradores de cada domicílio, sendo realizada a selagem127 dos 
mesmos. Não foram investigados outros dados socioeconômicos importantes como 
renda média familiar, percentual da renda destinada à habitação, distribuição etária e por 
sexo, escolaridade e emprego. 

 
Apesar de ser identificado e nomeado como um programa de regularização fundiária, 
observa-se na sua concepção a presença de uma clara abordagem urbanística, desde o 
enunciado dos objetivos específicos à definição das metas qualitativas e dos princípios e 
diretrizes do PRF. Desta forma, acredita-se que a regularização dos assentamentos 
informais – aliás tratada no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do 
Município – não corre o risco de afetar negativamente o desenvolvimento urbano de 
Porto Alegre mas, ao contrário, contribuir para o processo. 

 
Nesta concepção, ressalta-se que o Programa se relaciona mais diretamente com a 
implantação das AEIS, particularmente as destinadas à regularização classificadas como 

                                                 
126 As áreas de risco passam a ser objeto de outro programa do DEMHAB – Programa de 
Reassentamentos.  
127 A selagem é um procedimento adotado para limitar os domicílios que serão objeto de regularização 
fundiária e restringir a chegada de novos moradores no assentamento uma vez divulgada a intervenção do 
PRF. 
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tipo I e II128, dispositivo de legislação urbanística de regulação do uso e ocupação do 
solo urbano, instituído em Porto Alegre em 1995. Para as AEIS, devem ser instituídas 
normas urbanísticas diferenciadas que considerem a situação local, os condicionantes do 
sítio e a tipicidade da ocupação. 

 
Observe-se, no entanto, que o PRF não exige a priori que os assentamentos a serem 
beneficiados pelo Programa se localizem em AEIS já institucionalizadas. Segundo o 
DEMHAB, para que haja o gravame de AEIS, o PRF deve ter condições de se 
comprometer com a regularização urbanística e fundiária de um ou mais assentamentos 
e sua recuperação urbana e ambiental. Do total de áreas que integram o Programa, 86 
foram em AEIS do tipo I – áreas públicas ocupadas para fins de moradia –, e nove em 
AEIS do tipo II – áreas particulares ocupadas para fins de moradia –, totalizando 95 
áreas. 

 
Para cada assentamento objeto de intervenção pelo PRF deve ser desenvolvido um 
Estudo de Viabilidade Urbanística – EVU, documento de caráter administrativo 
utilizado por diversas Secretarias Municipais de Porto Alegre com a finalidade de 
analisar a viabilidade de edificações, loteamentos ou atividades à luz das diversas 
legislações e normas municipais. 
 
Os EVUs estabelecem o regime urbanístico a ser adotado em cada assentamento; no 
entanto, as intervenções sendo parciais e progressivas de acordo com as condições 
financeiras do Município exigem a elaboração de planos de desenvolvimento que 
contenham, além do projeto urbanístico e fundiário, programas e ações complementares 
que garantam a melhoria gradativa da qualidade de vida dos moradores e a sua 
manutenção.  
 
Os padrões de urbanização utilizados no PRF baseiam-se no documento “Critérios para 
a Regularização das AEIS” elaborado em 1987 pelo Grupo de Gerenciamento das 
AEIS129 sob coordenação da SPM. Esse documento estabelece parâmetros referenciais 
para o estudo do plano urbanístico de cada assentamento, referentes ao 
dimensionamento das áreas públicas e dos espaços destinados ao uso privado (lotes e 
edificações). Neste caso, são fixados parâmetros de uso e ocupação do solo, condições 
mínimas de conforto ambiental e higiene da habitação, entre outros. 

 
Registre-se esse diferencial da legislação sobre as AEIS em Porto Alegre em relação a 
outras cidades: a justa preocupação de regular também as edificações no lote, seguindo 
o quadro normativo imposto à cidade formal, embora ajustado às condições 
socioeconômicas e características físicas da ocupação e das construções existentes. Esse 
pode vir a ser um importante fator para assegurar o desenvolvimento futuro do 
assentamento regularizado, desde que existam e se mantenham mecanismos de 
fiscalização e controle das atividades de construção realizadas pelos moradores. 

 

                                                 
128 São identificadas como AEIS I e II, aquelas ocupadas para fins de moradia, respectivamente em áreas 
públicas e particulares, enquanto as AEIS III se referem aos loteamentos clandestinos e irregulares e as 
AEIS IV são “vazios urbanos” a serem usados para a construção de habitações de interesse social. 
129 Esse Grupo foi constituído em função de proposta aprovada no II Congresso da Cidade com a 
finalidade de estudar as diretrizes, normas, padrões técnicos e procedimentos administrativos e de gestão 
para as AEIS, sendo composto pelos órgãos municipais envolvidos com a questão. 
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Segundo a concepção do PRF, o EVU deve se apoiar em um diagnóstico baseado em 
levantamentos socioeconômico e físico-urbanístico que utiliza base cartográfica digital. 

 
Destaque-se que a concepção do PRF assegura a participação ativa da população-alvo 
nas diversas fases de implementação, responsabilizando-se o DEMHAB pelo 
desenvolvimento de um trabalho social de apoio à comunidade e de fortalecimento das 
organizações comunitárias existentes.  

 
Como princípio, os remanejamentos são restritos às situações de risco, ocupação de 
áreas públicas e vias existentes ou projetadas ou existência de lotes com dimensões 
abaixo dos parâmetros mínimos estabelecidos. O percentual de famílias que foram 
remanejadas em relação ao total das famílias atendidas varia de 5 a 8%, dependendo da 
situação encontrada. 

 
Esse é um ponto forte do Programa, pois minimiza os deslocamentos e os custos sociais 
e econômicos decorrentes, mas deixa flexibilidade para equacionar os problemas 
conforme as características das ocupações.  

 
A concepção do Programa não segue os modelos de atuação integrada e inclusão social 
encontrados em outras experiências em curso, na medida em que não procura absorver  
e resolver todos os problemas que afetam as condições de vida da população-alvo, tais 
como: melhorias habitacionais, geração de trabalho e renda, ações para grupos 
vulneráveis, educação sanitária, educação ambiental e recuperação ambiental. Tais 
problemas são enfrentados de forma pontual, e não sistemática, e encaminhados, onde 
couber, para outros órgãos e programas municipais. 

 
Embora a experiência brasileira mostre que a incorporação de todos esses componentes 
muitas vezes produz resultados e impactos muito limitados, questiona-se a estratégia 
adotada pelo PRF quanto às melhorias habitacionais, um elemento-chave para a redução 
dos déficits de habitabilidade que afetam grandes parcelas da população pobre. 
 
 
Mobilização de recursos 
 
Além dos recursos orçamentários destinados a custear as despesas administrativas, de 
pessoal e de preparação e contratação de levantamentos, estudos, planos e projetos pelo 
DEMHAB, o PRF não dispõe de uma fonte de recursos que assegure a realização das 
obras de urbanização. A cada ano, as comunidades interessadas devem se mobilizar para 
participar das sucessivas reuniões do Orçamento Participativo a fim de pleitear, 
competir e conseguir – ou não – os recursos financeiros necessários à urbanização. 
 
O processo de intervenção em um assentamento corre o risco de ser truncado e ficar 
incompleto caso no ano seguinte as obras não estejam concluídas e a associação de 
moradores não esteja suficientemente mobilizada para participar do Orçamento 
Participativo e conseguir novos recursos. 
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De acordo com as informações disponíveis, de 1998 a 2002 foram aprovados planos de 
investimentos130 no montante total de R$18.944.000,00, de um total almejado de 
aproximadamente 177 milhões de reais. Registre-se que, ao longo desses cinco anos, os 
valores variaram bastante de ano para ano e, mais grave, não estão crescendo. 
 
Não obstante, a Prefeitura de Porto Alegre conta com um Fundo Municipal de 
Desenvolvimento para o qual são carreados os recursos de empréstimos habitacionais 
obtidos junto à Caixa Econômica Federal.  
 
Essa estratégia de financiamento do PRF através do Orçamento Participativo 
evidentemente afeta o ritmo de implementação do Programa e do atendimento das 
necessidades básicas de um segmento social dos mais vulneráveis, cujo poder 
reivindicatório com certeza não é suficientemente forte para disputar com outras áreas, 
segmentos e regiões da cidade. 
 
As limitações financeiras do PRF exigem que as intervenções de urbanização ocorram 
de forma gradual, às vezes pontual, e progressiva, retardando em conseqüência a 
regularização da posse da terra. Uma solução institucional bastante diferente de outros 
programas de urbanização e regularização em curso no país. 
 
 
Implementação 
 
O processo de implementação do Programa, em cada assentamento, segue etapas e 
responsabilidades claramente definidas, caracterizando-se como um trabalho de 
planejamento participativo. Inicia-se com a convocação da comunidade para uma 
reunião de conscientização e esclarecimento sobre o PRF, realizada pelas diversas 
Coordenações do DEMHAB, com o apoio de uma cartilha e um vídeo, e com a 
colaboração da Assessoria Comunitária local.  

 
A participação das Associações de Moradores e das lideranças comunitárias é acionada 
em cada etapa, através de reuniões e consultas sobre os problemas existentes,  as 
propostas do EVU e sua aprovação, as prioridades das obras e seu acompanhamento. As 
deliberações são sempre tomadas em assembléias envolvendo todos os atores sociais e 
agentes envolvidos no Programa. A execução das obras é acompanhada por uma 
comissão de obras formada por membros da comunidade. 
 
O PRF atua sempre junto a associações de moradores já registradas, promovendo ações 
de fortalecimento e estímulo à participação comunitária e fomentando o 
desenvolvimento de uma visão do coletivo que se sobreponha ao forte “sentimento de 
propriedade” existente nos moradores dos assentamentos conforme avaliação da equipe 
social. Preocupa-se a equipe do Programa em estimular a mobilização social visando à 
participação dos moradores nas assembléias do Orçamento Participativo a fim de 
vocalizar suas reivindicações no sentido de obter maiores verbas para obras necessárias 
em suas comunidades. 
 

                                                 
130 O plano de investimentos é o resultado de demandas regionais (para efeitos do OP a cidade foi 
dividida em 16 regiões), de reivindicações setoriais e propostas de natureza geral relacionadas ao 
planejamento estratégico da cidade.  
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Segundo informações disponibilizadas no template, a participação popular e o reforço 
das organizações comunitárias se alinham entre os principais fatores de sucesso do PRF. 
 
Quando há necessidade de remanejamento, limitado aos casos de edificações 
localizadas sobre via pública existente ou projetada, em áreas alagadiças, locais sem 
acesso ou “lotes” com dimensões reduzidas, são oferecidas novas unidades 
habitacionais e, enquanto as obras não são finalizadas, as famílias são transferidas para 
alojamentos provisórios – denominados “casa de passagem” – localizados próximo às 
obras, recebendo atendimento social permanente. Uma vez remanejadas, as famílias são 
orientadas através de uma cartilha de educação ambiental elaborada pelo Programa de 
Remanejamento do DEMHAB. As áreas utilizadas para o reassentamento, considerando 
critérios de localização, custo e situação física, recebem o aval da comunidade. 
 
Estima-se que o custo médio do lote urbanizado pelo PRF varie de R$8.000,00 a 
R$10.000,00, enquanto o custo total por família seja de R$19.718,00, sendo 
R$16.000,00 o custo da habitação unifamiliar e o restante para regularização fundiária, 
rede de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, rede 
de energia elétrica (com ligação domiciliar) e iluminação pública. A assistência jurídica 
às famílias é gratuita. O custo médio do remanejamento é de R$18.000,00 por família. 
 
 
Soluções Habitacionais 
 
Quando necessário remanejar os moradores para execução das obras e serviços de 
urbanização, o DEMHAB encarrega-se da produção de uma nova habitação unifamiliar, 
a qual é doada às famílias beneficiadas, as quais, porém, não recebem nenhuma 
indenização pelo investimento próprio que fizeram na construção de suas casas. 
Também as demais famílias não contam com crédito para aquisição de materiais de 
construção, ampliação ou melhorias habitacionais. As novas unidades ofertadas pelo 
DEMHAB podem ser de dois tipos: térreas, de 20 a 30m2 ou sobrados de 30 a 40m2, 
construídas por empreiteiras, utilizando tecnologia e materiais convencionais. 
 
Constata-se, portanto, que há pouca flexibilidade na oferta de alternativas habitacionais 
e que o problema é enfrentado exclusivamente para resolver um requerimento do 
processo de regularização urbanística ou fundiária. 
 
Embora não se disponha de informações sobre o estado geral das edificações nos 
assentamentos pobres de Porto Alegre, não é difícil imaginar que sejam precárias, 
insalubres e de dimensões reduzidas para o número de ocupantes, repetindo o quadro 
usualmente encontrado nas demais favelas do país. Neste sentido, não se compreende 
porque o PRF não propicia a melhoria das condições habitacionais diretamente ou por 
articulação ou intermediação com outros programas específicos.  
 
 
Redes de infra-estrutura  
 
Em articulação com as respectivas concessionárias e órgãos públicos responsáveis, são 
realizadas as obras de construção, recuperação e ampliação das redes de saneamento 
básico, drenagem pluvial, energia elétrica, iluminação pública e sistema viário que 
couberem.  
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Com exceção da rede de energia elétrica, os projetos e obras seguem, em geral, os 
padrões e tecnologias convencionais adotados para toda a cidade, sendo bastante 
limitadas as situações em que foram flexibilizados tais padrões pelo PRF. Quanto à rede 
de energia elétrica, a Companhia Estadual de Energia Elétrica utiliza tecnologias novas 
e alternativas, além de permitir o uso de medidores coletivos. 
 
Ressalte-se que, no caso de Porto Alegre, os serviços de saneamento básico estão a 
cargo do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, o que facilita 
sobremaneira a cooperação interinstitucional com o DEMHAB. As ligações 
domiciliares, por exemplo, estão garantidas e os consumidores pagam tarifas sociais 
pelos serviços. 

 
As obras viárias podem incluir a execução de escadarias e outras obras especiais como 
planos inclinados, pequenas pontes, muros de arrimo necessárias para assegurar a 
circulação de veículos e pedestres e a acessibilidade dentro do assentamento. Estranha-
se que, sendo um programa de regularização urbanística e fundiária, o PRF não 
providencie sistema de nomenclatura das vias internas nem numeração das unidades 
prediais, dotando as famílias de endereço postal, uma melhoria importante nos seus 
direitos de cidadania.  
 
 
Pós-execução  
 
Após o término da execução das ações e componentes do Programa em um determinado 
assentamento, a avaliação dos resultados obtidos é feita através da aplicação pelos 
técnicos socais de questionários nas comunidades beneficiadas e elaboração de 
relatórios. Essa avaliação é de caráter qualitativo e informal.  
 
Porém, até o momento, não existe um esforço sistemático de avaliar os resultados 
alcançados, através da análise de indicadores apropriados, nem de estudar os impactos 
socioeconômicos, urbanos e habitacionais gerados pela implementação do Programa nos 
assentamentos beneficiados. 
 
Assim, a Prefeitura não dispõe de informações precisas sobre o grau de inserção urbana 
ou de inclusão social pretendidas pelo PRF, sobre a permanência das famílias na área 
pós-regularização nem controle sobre o adensamento ou a expansão do assentamento. 
 
A experiência brasileira disponível mostra que a falta de mecanismos e medidas de 
acompanhamento e controle social sobre a evolução do assentamento regularizado é um 
fator de risco para o seu desenvolvimento em longo prazo como uma área formal da 
cidade, ameaçando a manutenção dos direitos e ganhos de qualidade de vida obtidos 
pelos moradores. 
 
A fragilidade do esquema de financiamento do PRF, baseado sobretudo em recursos 
orçamentários do Município e na disputa por recursos dentro do Orçamento 
Participativo, aliada à ausência de mecanismos de recuperação dos investimentos 
públicos, é um fator de risco a ser considerado para a sustentabilidade financeira do 
Programa e a continuidade em médio e longo prazo das suas propostas. 
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A continuidade da institucionalização de novas AEIS, por outro lado, indicada como um 
resultado positivo do PRF pressionará o Poder Público por expandir as ações do 
Programa, demandando o aporte de novos e adicionais recursos humanos e financeiros e 
o fortalecimento institucional do DEMHAB, bem como a mobilização de novas 
parcerias.  
 
Constatado o crescente número de moradores em assentamentos informais, indicativo 
de um aumento do déficit habitacional de Porto Alegre, questiona-se a eficácia da 
regularização fundiária no contexto de uma política habitacional do Município que não 
tem conseguido atender à demanda social, nem sequer refrear a expansão da 
informalidade urbana. A experiência brasileira mostra que, além de promover a 
urbanização e a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos irregulares, é 
necessário ofertar novas alternativas de moradia para a população que não tem acesso 
ao mercado imobiliário.  
 
 
Conclusões 
 
A análise das informações disponíveis indica o acerto de incluir o Programa de 
Regularização Fundiária de Porto Alegre como uma das dez experiências 
representativas da experiência brasileira no trato dos assentamentos informais. 
 
Embora o seu foco seja garantir os direitos de posse dos moradores dos núcleos e vilas, 
através de processos de regularização fundiária, os seus objetivos são mais amplos. Do 
ponto de vista social, reconhecendo aos pobres o direito de exercer sua cidadania, o PRF 
busca promover a inserção ativa da população-alvo em todas as etapas de concepção, 
implantação e fiscalização da execução do Programa, bem como mobilizar as 
representações comunitárias nas discussões do Orçamento Participativo do Município.  
 
Do ponto de vista urbanístico, o PRF busca melhorar o padrão de urbanização dos 
assentamentos informais através da sua requalificação urbana e ambiental.  

 
Do ponto de vista jurídico, o PRF visa assegurar, nos termos da lei, o reconhecimento 
dos direitos de posse aos ocupantes e o cumprimento da legislação urbana vigente, 
utilizando, de maneira correta e apropriada às condições locais, os instrumentos 
jurídicos e normativos pertinentes, sejam de origem da União, do Estado ou do 
Município. 
 
A análise do PRF permite identificar um conjunto lições que, uma vez discutidas com 
os atores sociais relevantes, serão úteis como elemento de reflexão da equipe do Cities 
Alliance e insumos para os estudos em andamento com vistas à formulação de uma 
estratégia nacional para ampliar a escala e os impactos das iniciativas dirigidas à 
urbanização e regularização fundiária dos assentamentos informais no país. 
 
A saber:  
 
 A existência no Município de um conjunto articulado de instrumentos normativos 

de ordem jurídica e legal que tratam da regulação da função social da propriedade e 
do uso e ocupação do solo urbano é um fator importante para conduzir com sucesso 
a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos informais. 
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No caso de Porto Alegre, é notável a preocupação do Legislativo municipal em incluir a 
questão fundiária e da habitação de interesse social em vários estatutos, a começar pela 
própria Lei Orgânica Municipal e leis complementares pertinentes. 
 
 O equacionamento, a priori, dos instrumentos e mecanismos institucionais que 

assegurem, por um lado, a eficiência, a transparência e a responsabilidade pública, 
e, por outro lado, maior participação e controle social da gestão do projeto, é um 
fator fundamental para o sucesso do empreendimento.  

 
No caso do PRF estão presentes todos os mecanismos institucionais relevantes para o 
desenvolvimento do Programa, nos termos de sua concepção. 

 
 A integração de ações de urbanização, regularização urbanística e fundiária e 

proteção ambiental devem ser acompanhadas de ações sociais que contribuam para 
a maior inclusão social e econômica da população-alvo do projeto. 

 
O PRF não incorpora ações sociais específicas que poderiam contribuir para melhorar as 
condições sociais e econômicas que afetam a sobrevivência da população pobre e suas 
opções de moradia. A articulação com outros programas geridos pelo próprio 
DEMHAB e com outros órgãos da Prefeitura ou do Estado que, em princípio, teriam 
competência institucional e meios para atender a essas demandas sociais poderia ser 
uma estratégia. Mas ela ocorre apenas para solução de problemas pontuais que surgem 
no decorrer do projeto de urbanização. 

 
 A boa implementação do projeto depende basicamente do equacionamento 

financeiro, de modo a viabilizar os investimentos necessários dentro de uma 
programação financeira consistente com a escala da intervenção e com as metas a 
serem atingidas. 

 
No caso do PRF, a fragilidade dos meios disponibilizados para o financiamento dos 
projetos afeta o ritmo das obras e o desempenho do Programa, deixando às comunidades 
o desafio de conseguirem atrair para suas respectivas áreas recursos orçamentários 
alocados através do Orçamento Participativo. Esse esquema, por outro lado, inviabiliza 
a fixação de metas a serem atingidas e de prazos a serem cumpridos. 
 
 A ausência de um sistema permanente de monitoramento e avaliação, que permita 

acompanhar a evolução dos indicadores urbanos, habitacionais, ambientais e 
socioeconômicos, é um fator de risco para o desenvolvimento futuro do Programa. 

 
No caso de Porto Alegre, observou-se que não existe nem mesmo um sistema de 
informações gerenciais de apoio à implementação do Programa que facilite a 
recuperação de dados e informações sobre os seus diferentes componentes, 
particularmente quanto à questão dos custos praticados. Informações precisas e 
atualizadas permitiriam a retroalimentação do processo de concepção e implementação 
do Programa, seu aperfeiçoamento e eventuais correções de rumo. 

 
 A ausência de medidas de controle da expansão e do adensamento das áreas 

representa um fator de risco de deterioração futura dos investimentos públicos e de 
degradação das condições de vida da comunidade. Por outro lado, contra-arrestar as 

 122



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

pressões do mercado imobiliário informal que funciona dentro das favelas exige a 
adoção de outras estratégias de regularização fundiária, redução de subsídios, 
recuperação de custos e de controle do uso e ocupação da área. 

 
No caso do PRF, a única medida adotada é a concessão de uso. Cláusula contratual 
estipula que se o morador não se interessar por permanecer na área deverá retornar o 
imóvel ao DEMHAB para ser destinado a outra família necessitada. Esse procedimento 
exige uma permanente e rigorosa fiscalização da manutenção da posse pelas famílias 
beneficiadas, envolvendo, na eventualidade de constatação de irregularidades, penosas 
negociações para retomada do imóvel. 

 
 Independentemente do sucesso das iniciativas de regularização urbanística e 

fundiária dos assentamentos informais da cidade, o equacionamento da questão da 
moradia da população pobre requer um esforço adicional do Município, em 
parceria com outros atores relevantes do Governo e da sociedade, no sentido de 
ampliar a oferta de alternativas habitacionais de interesse social. 

 
A própria evolução do déficit habitacional e dos assentamentos informais em Porto 
Alegre mostra como é difícil controlar o crescimento das ocupações ilegais de áreas 
públicas e privadas e reduzir o déficit habitacional, sem que se ofereçam alternativas 
habitacionais para os pobres. A criação, regulação e institucionalização das áreas 
especiais de interesse social são necessárias mas não suficientes para combater a 
informalidade urbana. 
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Narrativa 
 

O Município do Recife, com 1.422.905 habitantes131, sendo o núcleo da respectiva 
Região Metropolitana, sofre os impactos demográficos, sociais e econômicos, 
decorrentes de um processo de urbanização e de concentração de pobreza, que se 
refletem na crescente deterioração das condições de vida, moradia e trabalho da 
população, na degradação ambiental e na vulnerabilidade social e econômica dos 
segmentos de mais baixa renda. 
 
Observa-se que 100% da população do Município são urbanos. Segundo informações 
disponíveis pelo Cadastro de Áreas Pobres da Cidade do Recife132, realizado em 1998, 
781.426 pessoas viviam em assentamentos informais, representando 54,91% da 
população total do Município. Dados desse mesmo cadastro apontam para a existência 
de 421 favelas, não havendo informação sobre o número de loteamentos irregulares ou 
clandestinos e cortiços. 
 
Essa situação de pobreza está espelhada no perfil da renda mensal do chefe do 
domicílio, sendo que 23,20% ganham até um salário mínimo e 28,63% ganham mais de 
um a três salários mínimos e 11,21% se declaram sem rendimentos133. 
 
A maior parte dos assentamentos está localizada em áreas de preservação ambiental 
(sobretudo mangues) e em áreas com declividades acentuadas (os morros do Recife), 
dificultando a sua regularização urbanística e ambiental e onerando os custos da 
urbanização. 
 
Observa-se, no entanto, que o Orçamento Municipal de 2000 destina apenas 28,87% na 
função Habitação e Urbanismo, no montante de aproximadamente 776 milhões de reais, 
além de 19,93% na função Saúde e Saneamento134. Situação que se agrava para o 
exercício seguinte, com a destinação de apenas 26% para a mesma rubrica135. 
 
Embora a planta de valores tenha sido atualizada em 2000, observa-se que, naquele ano, 
menos de 50% dos imóveis cadastrados pagaram o IPTU136, resultando em uma perda 
considerável de receita, acentuada por um valor venal de apenas 60% dos preços de 
mercado.  
 
Quanto aos instrumentos de política habitacional e regulação urbana, nota-se que se 
encontram sobremaneira desatualizados, à exceção da lei de zoneamento cuja última 
revisão é do ano 2000. Ressalte-se, contudo, que Recife conta, desde 1992, com um 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, aparentemente ativo, e desde 1993, e 
com um Fundo Municipal de Habitação137, mecanismos institucionais que poderiam ter 
um papel importante no enfrentamento dos problemas de crescente informalidade 
urbana. 
 

                                                 
131 IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico de 2000. 
132 PCR/UFPE. 
133 IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico de 2000. 
134 Ministério da Fazenda / Secretaria do Tesouro Nacional, 1997 e 2000. 
135 Secretaria Municipal da Fazenda de Recife. 
136 Setor de Arrecadação da Prefeitura da Cidade do Recife.  
137 Lei nº 15.790/93: institui e regulamenta o Fundo Municipal do PREZEIS e dá outras providências. 
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Uma característica notável da cidade é o seu tecido urbano intrincado onde as favelas e 
os bairros mais afluentes se localizam lada a lado, acentuando as tensões históricas na 
disputa do território entre as comunidades pobres e o mercado imobiliário. 
 
Nas décadas de 1960 e 1970 esse foi um fator de pressão para a remoção dos 
assentamentos informais, expulsão da população pobre e apropriação das terras pelos 
segmentos de maior renda. Mas, neste mesmo período, os movimentos sociais de luta e 
resistência se consolidaram, passando a contar com o crescente apoio de organizações e 
entidades da sociedade junto à Administração Municipal na busca de soluções que 
reconhecessem os direitos de acesso à moradia adequada da população pobre. 
 
Em conseqüência, quando o ambiente político e institucional torna-se propício a uma 
gestão democrática da cidade, é criado em 1987 o Plano de Regularização das Zonas de 
Interesse Social – PREZEIS. Pode-se dizer que a iniciativa, além da pressão dos 
movimentos sociais, da Igreja138, de ONGs e associações de moradores, foi resultante 
do acúmulo de experiências anteriores da Prefeitura do Recife, destacando-se o 
Programa Barracões nos Bairros no período administrativo 1978-1981 e o Programa 
PROMORAR em 1979. 
 
O Plano partiu da experiência com as ações realizadas pela Prefeitura nos bairros e pela 
identificação prévia das áreas de interesse social pela Lei de Uso do Solo da Cidade do 
Recife (Lei nº 14.511/83), que instituiu as ZEIS139. Entretanto, as ZEIS só foram 
realmente regulamentadas alguns anos mais tarde, a partir da Lei nº 14.947/87 
(reformulada em 1993). Além de ampliar o conceito anterior, a nova lei criou a 
possibilidade de que novas áreas pudessem ser transformadas em ZEIS. 
 
O PREZEIS, reconhecendo a necessidade de ser dado um tratamento legal e urbanístico 
diferenciado às áreas pobres, em respeito às suas características socioeconômicas e 
espaciais, tem por objetivo promover a legalização e urbanização dos assentamentos 
informais.  
 
Segundo depoimento do Diretor da Empresa Municipal de Urbanização – URB Recife 
(template, p.19), “embora os resultados quantitativos sejam ainda bastante pequenos, o 
PREZEIS é um sucesso mais pelo seu espírito do que por suas realizações”. Segundo 
consulta realizada em 2000140, 95% dos moradores consideram que o Plano trouxe 
melhorias para os bairros. Na percepção do Prefeito do Recife, em sua entrevista, dentro 
dos limites de recursos disponíveis, o grande resultado do trabalho que vem sendo feito 
nas ZEIS é o resgate da cidadania dessa população. 
 
 

                                                 
138 Através da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e do Recife. 
139 Entende-se como ZEIS assentamentos populares surgidos espontaneamente a partir de ocupações em 
áreas públicas e privadas, que não dispõem de infra-estrutura urbana e/ou de situação fundiária 
regularizada.
140 ARAÚJO, Adelmo. Prezeis: o olhar dos moradores. Recife: Centro Josué de Castro, 2000. 35p.
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Concepção do Plano 
 
Analisando as informações disponibilizadas no template, constata-se que os objetivos e 
princípios do PREZEIS refletem uma concepção que, mais além das intervenções físicas 
capazes de introduzir melhorias no padrão de urbanização e habitacional e segurança da 
posse, privilegia as práticas de gestão democrática ao dar ênfase aos instrumentos e 
mecanismos de participação e ao reconhecimento da prevalência dos direitos de 
cidadania. 
 
Neste sentido, percebe-se que o PREZEIS se configura como um programa para atender 
às demandas dos bairros pobres de Recife à medida que sua estrutura vem se 
consolidando ao longo do tempo.  
 
O acerto dessa estratégia se confirma, em momentos posteriores à criação do PREZEIS, 
uma vez que não houve retrocessos institucionais, mesmo em períodos político-
administrativos adversos. 
 
Os dois principais mecanismos formais de gestão participativa são: as Comissões de 
Urbanização e Legalização – COMULs141, reconhecidas em 1988, e o Fórum do 
PREZEIS criado naquele mesmo ano. 
 
Enquanto as COMULs são organizadas em cada assentamento ou ZEIS, o Fórum tem 
uma atuação e composição mais amplas, envolvendo representantes do Governo local, 
das Assessorias Populares e de cada uma das ZEIS beneficiadas pelo Plano. Esse 
colegiado também se distingue das COMULs por deliberar sobre a aplicação dos 
recursos do Fundo do PREZEIS e suas prioridades.    
 
Uma análise detalhada da criação, estrutura e funcionamento desses colegiados foi 
objeto do estudo de avaliação institucional do PREZEIS realizado em 1999142 na 
oportunidade de dez anos de sua criação. 
 
A concepção do PREZEIS revela a valorização do planejamento como instrumento 
capaz de inibir a especulação imobiliária e assegurar melhores condições de vida à 
população pobre, no marco de uma política de direitos e de fortalecimento da gestão 
democrática. 
 
Note-se ainda que, no enunciado dos seus princípios, o PREZEIS se preocupa em 
combater a descontinuidade das ações públicas143 e assegurar mecanismos para o 
desenvolvimento de ações em longo prazo. A continuidade e a sustentabilidade do 
Programa estariam, segundo se depreende, sobretudo garantidas pelo processo de 
envolvimento político e social, cuja evolução e consolidação são esperadas com o 
tempo. 
 

                                                 
141 As COMULs têm caráter deliberativo e atuam nos espaços que constituem cada ZEIS. Sua tarefa 
central é coordenar e fiscalizar a elaboração e a execução dos projetos de urbanização e regularização 
fundiária das respectivas ZEIS. 
142 MARINHO, Geraldo. Uma política inovadora de urbanização no Recife: 10 Anos do PREZEIS. 
Recife: Centro Josué de Castro, 1999. 104p. 
143 O Programa já sobreviveu a sete mudanças na Administração Municipal. 
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Embora a garantia de captação de recursos seja um dos fatores importantes para 
assegurar a continuidade das ações de longo prazo e a sustentabilidade dos resultados 
alcançados, não se encontra na concepção do PREZEIS o delineamento de uma 
estratégia que corresponda a esse objetivo específico. Particularmente não são 
concebidos mecanismos de recuperação de custos que permitiriam, pelo menos em 
princípio, realimentar as fontes de financiamento do Programa e ampliar os seus 
benefícios. 
 
Apesar do foco na participação social e nos direitos da cidadania, observa-se que a 
concepção do Programa volta-se mais para as intervenções físicas nos assentamentos. 
Apenas algumas ZEIS articulam outros aspectos sociais, ambientais e econômicos, 
como indica a descrição dos seus componentes nos Quadros 13.8 e 13.13 do template. 
 
Registre-se que o Programa estabelece metas qualitativas, mas não são definidas metas 
quantitativas, nem mesmo para as ações como regularização de lotes, provisão de 
serviços de saneamento e melhorias habitacionais. 
 
A inclusão de uma área no PREZEIS não decorre de um diagnóstico técnico que aponte, 
dimensione e priorize as carências e as situações mais críticas que demandam 
intervenções no curto prazo, como seria de se esperar. O critério político-institucional 
prevalece: qualificam-se como objeto de intervenção prioritária as ZEIS que possuem 
organização comunitária e que instituem uma Comissão de Urbanização e Legalização – 
COMUL. 
 
Embora as ZEIS estejam incluídas na base cartográfica digital disponibilizada pela 
Agência de Planejamento e Coordenação Metropolitana, apenas algumas delas possuem 
cadastro socioeconômico dos moradores. Sem essas informações básicas, entende-se 
que o Programa não poderia fixar as metas quantitativas a serem atendidas. 
 
A população-alvo do PREZEIS é estimada em 298.028 beneficiários, representando 
38,14% da total de moradores em assentamentos informais. Foram trabalhados 27 ZEIS 
como experiências-piloto e um total de 66 operações na escala do Município, 
beneficiando 131.331 famílias.  
 
Como os assentamentos beneficiados envolvem áreas de alagados, beira-rio, morros e 
áreas planas, foi necessário buscar soluções específicas para cada uma dessas situações. 
Neste sentido, cumpre registrar que uma das metas qualitativas do PREZEIS, como aliás 
é prática comum em projetos de urbanização e regularização de favelas, é elaborar 
planos de urbanização para cada área e estabelecer planos diretores de uso e ocupação 
do solo especiais. Segundo Geraldo Marinho144, alguns parâmetros gerais que orientam 
os distintos projetos são definidos na nova Lei do PREZEIS; na Lei de Uso do Solo 
(16.176/96), que reafirma as atribuições do Plano Urbanístico específico; e na Lei nº 
16.303/97, que dá elementos para a regulação das ZEIS e Zonas de Urbanização de 
Morros (ZUM). A lei de Uso do Solo sugere como norteador do Plano de cada ZEIS, “a 
utilização da definição de atividades geradoras de incômodos à vizinhança (...), mas 
admite certos tipos de atividades de forma a não inviabilizar totalmente uma ocupação 
não-residencial. Sugere ainda aquele diploma legal que a subclassificação das ZEIS se 

                                                 
144 MARINHO, ibid. p. 72. 
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dê em função do grau de disponibilidade de infra-estrutura, propondo parâmetros mais 
flexíveis para aquelas com maior oferta e consolidação”. 
 
De um modo geral, o Plano pretende preservar os padrões de parcelamento dos 
assentamentos e a tipologia das moradias existentes, impedindo a sua transformação de 
modo a evitar a sua apropriação pela especulação imobiliária. Neste sentido, o 
PREZEIS limita a construção habitacional a quatro pavimentos ou a altura não superior 
a duas vezes a largura da rua e não permite remembramento dos lotes. 
 
No entanto, registre-se que, apesar das várias tentativas de se estabelecer parâmetros 
técnicos para a regularização urbanística das áreas – uma questão controversa–, até o 
momento não existe nenhum projeto geral neste sentido, nem um padrão de urbanização 
único.  
 
Contudo, na prática, são obedecidas regras simples de habitabilidade e salubridade tais 
como obrigação de janelas em todos os cômodos e limitação da taxa de ocupação do 
solo natural.   
 
Segundo Marinho145 toda pretensão de controle urbanístico em assentamentos informais 
encontra dificuldades em sua implementação devido a fragilidades nas instâncias de 
gestão e fiscalização da Prefeitura. Depreende-se que não há uma forte preocupação no 
estabelecimento e na fiscalização de normas gerais, ainda que flexíveis, de controle 
urbanístico e das edificações. A preocupação tem sido desenvolver um sistema de 
gestão que, particularizando as regras para cada assentamento, conte com a legitimidade 
e o reconhecimento de seu estabelecimento pelo envolvimento de um conjunto mais 
plural de agentes.  
 
Não se dispõe de informações sobre a existência de avaliações das conseqüências dessa 
concepção no adensamento dos assentamentos. Os fatores intervenientes na realidade 
local, após a regularização ou melhoria dos padrões de urbanização dos assentamentos, 
são múltiplos. A experiência disponível mostra que dificilmente as organizações 
comunitárias, e muito menos as suas lideranças, conseguem contra-arrestar a pressão do 
crescimento demográfico endógeno ou da pobreza dos moradores. 
 
Como exceção, as Zonas de Urbanização dos Morros são objeto de decretos 
disciplinadores de atividades incômodas e de proteção ambiental, uma vez que a 
situação de risco de deslizamentos levou a Prefeitura a estabelecer normas e padrões de 
urbanização mais rígidos, visando conter a ocupação das áreas de risco e a ocorrência de 
emergências e desastres. 
 
Contudo é importante salientar que a inclusão do assentamento na cidade formal e sua 
transformação ou concepção como um bairro popular, exigirão o cumprimento de 
normas legais urbanísticas e edilícias, até mesmo para assegurar o seu desenvolvimento 
futuro e a sustentabilidade dos investimentos públicos realizados especialmente nas 
redes de infra-estrutura.  
 
Como diretriz de projeto, os deslocamentos de famílias são minimizados em todas as 
ações de urbanização nas áreas das ZEIS. Quando indispensável, as famílias devem ser 

                                                 
145 MARINHO, ibid. 
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remanejadas dentro da própria área ou reassentadas nas suas proximidades. Conforme 
registrado no template, são poucos os casos de reassentamentos, isto é, a transferência 
de famílias para outra área fora do perímetro do assentamento. Há uma ênfase no 
respeito à vontade dos moradores quanto a esses processos, mas não se dispõe de 
informações quanto às alternativas oferecidas ou quanto ao grau efetivo de autonomia 
nas correspondentes decisões.  
 
Via de regra, os reassentamentos e remanejamentos dependem de uma árdua, difícil e 
longa negociação com as famílias afetadas. Para que essas situações não venham gerar 
interrupções, modificações e atrasos na execução das obras de urbanização, uma vez 
identificadas em nível de anteprojeto ou projetos executivos, elas têm que ser  
imediatamente enfrentadas, inclusive porque geram custos para o projeto. 
 
Vale lembrar que a regularização fundiária também pode exigir ressentamentos e 
remanejamentos, estes de mais difícil aceitação pelos moradores, uma vez que não 
estejam previstas compensações materiais ou financeiras. 
 
 
Soluções habitacionais 
 
As melhorias habitacionais previstas referem-se à substituição de materiais mais 
precários por alvenaria, construção de novos cômodos ou de novas instalações 
sanitárias, mantendo-se assim basicamente a mesma tipologia habitacional existente, 
embora o PREZEIS também contemple a produção de novas moradias. Mas não se 
dispõe de dados quantitativos sobre o número de famílias beneficiadas, seja com uma ou 
outra modalidade.  
 
As famílias contam com a assessoria técnica do “Casa Melhor”, uma ONG de assessoria 
popular criada por alunos do Curso de Arquitetura, visando melhorar a qualidade dos 
projetos e adequá-los às condições climáticas locais e disponibilidade financeira de cada 
família e aos espaços disponíveis. 
 
Para realizarem as melhorias habitacionais, as famílias contam com financiamento da 
Caixa Econômica Federal, limitados os empréstimos ao teto de R$7.000,00 para 
famílias com renda inferior a dez salários mínimos. Observou-se, porém, que a URB-
Recife, órgão gestor  do PREZEIS, não dispõe de informações precisas sobre tais 
empréstimos, não os controla, nem os contabiliza como componente do Plano.  
 
As técnicas utilizadas são tradicionais e conhecidas da população que se encarrega da 
execução das obras por meio de autoconstrução ou autogestão. Particularmente para 
essa tarefa, as famílias contam com assessoramento técnico prestado por técnicos da 
URB e por ONGs de Assessoria Popular – uma tradição do Recife. 
 
 
Mobilização de recursos 
 
O Programa conta como fonte principal de recursos financeiros, se não única, com o 
Fundo específico criado pela Lei do PREZEIS quando da sua reformulação em 1993. 
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O Fundo contaria, em princípio, com uma dotação anual de 4 milhões de reais. Contudo, 
essa dotação fica por conta apenas do compromisso informal de cada dirigente 
municipal, uma vez que a legislação financeira e tributária vigente, inclusive por 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não permite que lei municipal 
estabeleça vinculação de receitas. De qualquer forma, tal dotação é insignificante em 
face das necessidades das ZEIS e das demandas sociais. Para uma receita total de 
R$795.974.000,00 em 2001, o Fundo contou apenas com R$4.700.000,00 milhões de 
reais, equivalente a 0,59% do Orçamento Municipal. Em 2002, os recursos alocados ao 
Fundo foram reduzidos para 3,5 milhões. 
 
Pelas informações disponíveis, constata-se que o fluxo de recursos do Fundo tem sido 
irregular com tendência de redução das disponibilidades e as perspectivas não são boas. 
 
Embora a principal fonte de receita tributária municipal em cidades do porte e do perfil 
econômico do Recife seja o ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
sendo o IPTU uma fonte menor, não deixa de ser importante registrar que a evasão 
fiscal do IPTU situa-se em torno de 50% para o caso de unidades prediais e de 80% para 
o caso de unidades territoriais. 
 
Considerando que 26% do orçamento foram destinados à função Habitação e 
Urbanismo no exercício 2001, é possível que outros recursos possam contribuir para a 
execução do PREZEIS. Mas não se dispõe de dados financeiros e contábeis desse 
Fundo. 
 
A Prefeitura aparentemente não tem conseguido, ou não tem se mobilizado para obter 
outros aportes de recursos, seja de empréstimos nacionais ou internacionais, seja 
recursos não onerosos junto à União (OGU, SEDU, Caixa Econômica ou BNDES) ou a 
agências de cooperação técnica bilateral. Existe um razoável número de programas de 
combate à pobreza operando no país, os quais apoiam e financiam ações, equipamentos 
e serviços ligados a habitação, saneamento, educação, saúde, assistência social, geração 
de trabalho e renda, entre outros. Consultado, o Diretor da URB- Recife afirma que a 
Prefeitura pretende acionar essas outras fontes de financiamento. 
 
Segundo o template, outros recursos aplicados nas ZEIS provenientes de fontes federais 
e estaduais, em função de convênios específicos, permanecem dispersos em diversas 
rubricas orçamentárias. Assim, pode estar ocorrendo que essas fontes de recursos 
estejam sendo utilizadas para financiar a execução de outros projetos – setoriais ou não 
– de interesse da cidade. A URB reconhece que: essa alocação a outras esferas 
gerenciais, inibe o acompanhamento da sua aplicação e sua alocação ao PREZEIS.  
 
O que se observa em outras iniciativas municipais de urbanização e regularização de 
assentamentos informais é que elas absorvem, pelo menos em parte, recursos próprios, 
de empréstimos ou doações dirigidos a vários outros setores da Administração 
Municipal. 
 
Embora a Prefeitura alegue que as dificuldades decorrem de ser o Recife uma cidade 
pobre, provavelmente com uma baixa capacidade de endividamento ou de pagamento, 
conhecendo a experiência de outros Municípios que vivem situação semelhante no país, 
cabe indagar se a raiz do problema  não é a baixa prioridade dada ao PREZEIS ou a 
falta de uma adequada estrutura administrativa ou de planejamento financeiro.  
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Aparentemente, segundo discussão com a URB-Recife, é difícil para uma 
Administração Municipal destinar recursos significativos para um fundo sobre cuja 
aplicação não tem controle. De fato, no caso do Fundo PREZEIS, conforme citado 
anteriormente, as decisões de aplicação são tomadas por um colegiado (Fórum do 
PREZEIS) onde a Prefeitura é minoritária. A experiência já sinalizou que é necessário 
alterar o dispositivo legal que determina a composição do Fórum, mas o problema é 
delicado e sujeito a injunções de ordem política.   
 
Registre-se que o próprio órgão gestor do Programa está preparando a documentação 
técnica exigida pela SEDU com a finalidade de se habilitar a receber os repasses do 
Habitar-Brasil/BID a serem, em princípio, destinados a assentamentos informais 
caracterizados como ZEIS. Porém, essa iniciativa não se inscreve, pelo menos até o 
momento, no conjunto de fontes alimentadoras do Fundo do PREZEIS.     
       
 
Regularização fundiária 
 
O PREZEIS envolve 66 áreas que apresentam as mais diversas situações relativas à 
propriedade da terra: 25 casos em áreas de propriedade particular, 15 em áreas do 
Município, dez do Estado e oito da União. 
 
Sendo propriedade particular, como foi o caso das primeiras áreas-alvo do Programa, 
foram efetuadas desapropriações e aquisições pela própria comunidade, intermediadas 
pela Divisão de Regularização Fundiária da URB Recife, com recursos do Programa. As 
decisões relativas às aquisições e à regularização fundiária em geral são tomadas 
conjuntamente pela URB e pelas respectivas COMULs. Ao Fórum das ZEIS competem 
a gestão e a avaliação do componente. 
 
Embora, do ponto de vista político e institucional, a presença dos colegiados, no 
processo decisório envolvendo a legalização da posse, pudesse se constituir em um 
importante fator de sucesso da empreitada, o fato é que os resultados alcançados, até 
esta data, deixam muito a desejar. Segundo o diagnóstico apresentado pela Câmara de 
Legalização em 1997, sobre as condições e os procedimentos adotados para a 
regularização de 30 ZEIS, “em 1995 encontrava-se em andamento o processo de 
regularização fundiária em cinco ZEIS, envolvendo um total de 2.719 famílias 
beneficiárias”146. 
  
De fato, observa-se que não existe o indispensável apoio político-institucional por parte 
do Legislativo municipal, do Ministério Público nem do Cartório de Registro de 
Imóveis147, agravando os entraves que, via de regra, se apresentam nesses processos.  
 
Enquanto proposta, o PREZEIS dá preferência à concessão de direito real de uso nas 
ocupações em áreas públicas. A concessão é não onerosa em terrenos até 150m2 e o 
prazo de concessão é de 50 anos, podendo ser renovável. No entanto, observe-se que a 
regulação desse instrumento foi objeto da Medida Provisória n° 2.220/2001 que dispõe 
sobre a concessão de uso para fins de moradia em áreas públicas, a qual passa a 
prevalecer sobre a legislação anterior pertinente. 
                                                 
146 MARINHO, op.cit. p.78. 
147 Ver quadro 10.1 do template. 
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A Prefeitura, visando facilitar os trâmites dos processos de legalização de posse, oferece 
assistência jurídica gratuita no caso de ações de usucapião em ocupações de 
propriedades particulares. Do mesmo modo que no caso da concessão de uso, a 
regulação do instituto da usucapião urbana, aprovado pela Constituição Federal de 
1988, foi regulamentado pela Lei n° 10.527/2001 – Estatuto da Cidade, a qual passa a 
prevalecer ao disposto no Código Civil. 
 
No entanto, como o Plano Diretor do Município data de 1991, enquanto não for 
atualizado e aprovado em lei municipal, cumprindo os dispositivos do Estatuto da 
Cidade, as comunidades pobres, mesmo quando incorporadas no PREZEIS, não 
poderão se beneficiar dos novos instrumentos jurídicos e administrativos que visam 
facilitar a regularização fundiária e assegurar a função social da propriedade urbana. 
 
Registre-se ainda que, sendo a regularização fundiária uma questão central do projeto, o 
seu equacionamento deveria ter sido iniciado o mais cedo possível, em face da 
previsível demora dos processos decisório e administrativo que envolve: (a) a 
transferência de áreas de domínio público ou desapropriação de áreas particulares; (b) a 
identificação das famílias e dos imóveis a serem objeto de regularização de posse; (c) a 
aprovação do loteamento e/ou novo projeto de alinhamento predial pela autoridade 
municipal competente e, finalmente, (d) o reconhecimento pelo Cartório de Registro de 
Imóveis.   
 
No caso em análise, não se têm elementos que permitam identificar se os entraves na 
consecução desse objetivo do PREZEIS são decorrentes de processos decisórios, 
administrativos, técnicos ou jurídicos inadequados ao contexto político-institucional no 
qual se inserem. Mas é evidente que as ações de regularização fundiária necessitam de 
re-equacionamento. 
 
Em conclusão, constata-se que o alcance do objetivo específico do PREZEIS quanto à 
legalização das posses fica prejudicado, além dos entraves já conhecidos na experiência 
brasileira, principalmente de natureza cartorária, pela ausência de esquemas mais 
eficientes e eficazes de cooperação com o Judiciário, pela desatualização de 
instrumentos de planejamento, administrativos, jurídicos e legais disponíveis. 

 
 
Implementação 
 
A URB-Recife, responsável pela implementação do Plano, apresenta estrutura 
administrativa adequada com uma Diretoria específica para o PREZEIS, composta de 
três divisões encarregadas, respectivamente, pela Urbanização de ZEIS, Gestão das 
ZEIS e Recursos Financeiros. Sendo uma organização da Administração indireta do 
Município, essa Empresa Urbanizadora é dotada de flexibilidade administrativa, 
gerencial e financeira necessária à execução de obras e serviços. Além disso, possui 
equipe técnica com experiência acumulada e capacidade de conduzir as tarefas que lhe 
competem, inclusive em trabalhar com as Assessorias Populares e associações 
comunitárias. 
 
Fator de sucesso do PREZEIS – a mobilização e a participação comunitária – pode ser 
creditado aos diversos ciclos de capacitação de lideranças promovidos no âmbito do 
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PREZEIS. Enquanto pesquisa realizada em 1993 apontava um quadro preocupante de 
despreparo das lideranças para a compreensão dos problemas e para a formulação de 
propostas (apenas 26% foram julgados preparados), um estudo de 1999148 registra que 
“houve uma mudança significativa na percepção das lideranças e ONGs ao longo do 
tempo, modificando o caráter das COMULs. Essas Comissões deixaram de ser espaço 
de confrontação política com o Poder Público, para assumir o papel de esfera de gestão 
comum dos problemas urbanos”. 
  
Ressalte-se que traços característicos do cenário político-institucional do Recife são a 
existência e a presença ativa das assessorias populares149 na esfera pública. Contudo, na 
pesquisa de 1993, tais assessorias também foram diagnosticadas como “quadros 
políticos dotados de enorme experiência na organização e mobilização popular, que 
estavam desprovidos de conhecimentos técnicos adequados para oferecer assessoria 
complementar às habilidades e competências das lideranças.” Mas já em 1999 essas 
Assessorias apresentam também mudanças de comportamento e domínio técnico, à 
semelhança das  observadas para as lideranças comunitárias.  
 
Foram 13 anos de desenvolvimento de capacidades e aprendizado, na prática cotidiana, 
dos técnicos e dos atores sociais relevantes.  
 
Esse quadro institucional é de extrema valia para a boa implementação de um programa 
como o PREZEIS e, de fato, é apresentado como um elemento de sustentabilidade 
técnica do Programa. No entanto, conforme se observa a seguir, a implementação do 
programa vem enfrentando vários entraves de distintas naturezas. 
 
O PREZEIS trabalha basicamente com três ações: pavimentação, drenagem superficial e 
esgotamento sanitário. Quanto aos dois primeiros componentes, verifica-se que essas 
obras são consideradas prioritárias pela população na medida em que melhoram o 
acesso aos assentamentos, valorizam os imóveis, contribuem para minorar os riscos 
ambientais e melhorar as condições físicas e de saúde pública da comunidade. Quanto à 
primeira prioridade, observa-se que é a intervenção mais importante realizada em 90% 
das ZEIS “efetivas” e provavelmente causa das avaliações positivas da população 
quanto às melhorias trazidas pelo PREZEIS. Segundo estudo realizado por Marinho150, 
não é possível avaliar o atendimento de benefícios urbanos das ZEIS uma vez que não 
existem levantamentos dos dados necessários. No entanto, é possível observar os tipos 
de ações desenvolvidos nessas áreas151. “Obras de drenagem e pavimentação já foram 
ao menos parcialmente implementadas em, no mínimo, 52% destas localidades. 
Iniciativas para regularização fundiária estão registradas para cerca de 35% das ZEIS 
e o mesmo percentual se apresenta para obras de implementação de sistemas de 
esgotamento sanitário (...). No tocante à drenagem, 8% das ZEIS apresentam registro 
de uma oferta integral, e para esgotos sanitários, verifica-se um índice de apenas 5% 
das ZEIS com atendimento pleno”. 
 

                                                 
148 MARINHO, ibid. p.68. 
149 As entidades de assessoria (ONGs) compõem a estrutura das representações da sociedade civil das 
Comissões de Urbanização e Legalização (COMULs), ao lado das Associações de Moradores e de 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE). 
150 MARINHO, ibid. p.15. 
151 As informações sobre o conjunto total das ZEIS são imprecisas, já que este estudo privilegiou o 
universo das ZEIS que contam com COMLs em atividade. 
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No entanto, quanto ao esgotamento sanitário, registra-se que este serviço, apesar de ser 
apontado como uma das três prioridades do PREZEIS, foi o que recebeu menor volume 
de recursos. Somente 58% das ZEIS tiveram obras de saneamento realizadas. As 
dificuldades apontadas para causar o baixo desempenho deste componente são: o alto 
custo das obras, os problemas de espaço público e privado, no caso de saneamento 
condominial, para implantação das redes. Aparentemente, o uso da tecnologia de baixo 
custo – saneamento condominial –, cuja concepção, experimentação e difusão no 
Recife, em Pernambuco e em diversos Municípios do país, contaram com a participação 
decisiva de José Carlos Melo, tem sido limitado, seja pelas dificuldades de operação e 
manutenção dos sistemas, seja pela resistência da própria concessionária estadual 
COMPESA. Os esforços de sensibilização da empresa, durante anos, quanto à situação 
de saneamento nas áreas informais parece que não foram frutíferos. 
 
Nas ZEIS Mustardinha e Mangueira, cujo modelo de intervenção é elogiado pelo 
Prefeito, o esgotamento convencional foi escolhido como opção mais viável. Não se 
dispõe de informações e dados sobre a inclusão das ZEIS ou do PREZEIS nos planos de 
expansão da COMPESA. 
 
Quanto à rede de energia elétrica, apesar da existência das conexões ilegais como forma 
de solução das áreas pobres adotada em muitas cidades, o PREZEIS ainda não 
conseguiu um acordo com a concessionária sobre formas de suprimento mais adequado 
à realidade física dos assentamentos e socioeconômica dos moradores. Registre-se, 
contudo, que várias outras concessionárias no país já se adaptaram e equacionaram o 
problema de forma satisfatória para prestadores de serviço e consumidores.  
 
Sendo os assentamentos incluídos nas ZEIS, via de regra, localizados em áreas de risco 
ambiental e, pela ausência de serviços de saneamento, contribuintes para a degradação 
do meio ambiente do Recife, é estranho que o PREZEIS não trabalhe com tal 
componente. 
 
As organizações comunitárias e não governamentais e assessorias populares, além da 
Igreja, com o apoio do Fórum Prezeis, têm assumido a responsabilidade pela execução 
desenvolvimento de ações sociais dirigidas para a educação ambiental, geração de 
trabalho e renda e atendimento aos grupos vulneráveis. Mas nota-se que não houve 
recursos do PREZEIS destinados ao custeio de tais atividades.  
 
Quanto à geração de trabalho e renda é importante salientar que lei municipal obriga 
que as obras executadas por empreiteiras devem absorver 60% da mão-de-obra local. 
Embora não se disponha de dados precisos, há indicações de um constante processo de 
geração de empregos viabilizado indiretamente com recursos do próprio PREZEIS. 
 
Conforme resultado das reuniões locais realizadas, o órgão gestor observa que existe um 
certo desgaste no funcionamento das COMULs e do próprio Fórum do PREZEIS. A Lei 
das ZEIS obriga que aquelas Comissões se reúnam a cada 15 dias, mas na ausência de 
novos fatos concretos a serem apreciados, tem sido difícil de conseguir a presença dos 
representantes comunitários. Quanto ao funcionamento do Fórum, dois problemas 
foram levantados: um decorrente do desequilíbrio entre as representações das 
comunidades e do Poder Público, que tem entravado o processo decisório; outro 
decorrente de mudanças sucessivas dos representantes comunitários, gerando 
retardamento, por exemplo, da aprovação dos planos urbanísticos – elaborados pela 

 135



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

equipe técnica da URB Recife, cujas soluções sofrem constantes revisões por exigência 
dos novos participantes.  
 
Outro problema do desgaste do Fórum reside na prática de pagamento de jeton152 aos 
representantes eleitos pelas comunidades. Essa prática, pensada como uma 
compensação financeira por suas horas de dedicação às reuniões, se transformou em 
motivo de disputas, reivindicações e cobranças dos moradores sobre os respectivos 
representantes. É uma questão de honra para os representantes conseguirem a destinação 
de recursos do Fundo para as respectivas ZEIS, independente do interesse maior do 
Programa ou da cidade. 
 
Apesar das dificuldades enfrentadas para a boa implementação do Programa, em 
decorrência do modelo institucional adotado, a Prefeitura acredita que o Fórum possa 
ser útil também para o encaminhamento de outras questões sociais e urbanas da cidade. 
 
 
Operação ou pós-conclusão 
 
As ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação das obras e serviços 
executados são efetuadas pelo Fórum, seja por solicitação das COMULs como por 
iniciativa da URB.  
 
Embora as informações disponíveis indiquem a existência de condições de 
sustentabilidade institucional e técnica do PREZEIS, desde que se possam equacionar 
no curto prazo o aporte de recursos necessários à sua continuidade, a análise do 
Programa aponta os seguintes fatores de risco. 

 
(a) o uso de apenas uma fonte de recurso – Fundo do PREZEIS – para manutenção do 

Programa, cuja precariedade foi comentada no item referente à Mobilização de 
Recursos; 

(b) as intervenções mais bem-sucedidas e duráveis, visando à urbanização e à 
regularização dos assentamentos informais, se caracterizam pela integração de 
ações de natureza urbanística, ambiental, social, socioeconômica e jurídica que 
produzam e consolidem a melhoria das condições de vida dos moradores. No caso 
do PREZEIS, observa-se que, por um lado, nem todas as ações estão presentes e 
que, por outro lado, existem projetos/ações setoriais da Prefeitura que não são 
dirigidos ou não priorizam as ZEIS incluídas no Programa; 

(c) baixa capacidade institucional de superação dos problemas financeiros da 
Prefeitura, seja pelo aumento da arrecadação dos tributos municipais, seja pela 
captação de recursos de financiamento, seja pela mobilização de parcerias 
institucionais; 

(d) a insuficiente articulação institucional e técnica com o Judiciário e, 
particularmente, com os Cartórios de Registro de Imóveis que limita os resultados 
efetivos de regularização fundiária e da titulação dos imóveis nas ZEIS objeto de 
intervenção pelo PREZEIS; 

(e) a existência dos colegiados – COMULs e Fórum do Prezeis –, que sinaliza a 
gestão democrática e a participação interessada das comunidades, pode vir a sofrer 
os naturais desgastes caso essas parcerias não consigam promover efetivas e 

                                                 
152 O jeton é de R$100,00 por reunião, sendo uma fonte de renda não desprezível para os representantes 
comunitários.  
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duradouras transformações nas ZEIS. O risco é que surjam no futuro outras 
propostas e métodos para lidar com os problemas da informalidade urbana que não 
se enquadrem no PREZEIS. 

 
 
Conclusões 
 
A análise das informações disponibilizadas pela URB-Recife e registradas no template 
permite identificar as lições que podem ser aprendidas referentes às diversas fases do 
Plano PREZEIS.  
 
Em princípio, destacam-se as seguintes lições, as quais foram objeto de discussão com 
os atores sociais interessados em reunião realizada na cidade do Recife:  

 
(a)   a criação de um plano ou programa municipal de urbanização e regularização de 

assentamentos informais, com a escala e abrangência do PREZEIS, não costuma 
ocorrer em um vazio institucional, beneficiando-se da experiência acumulada 
pelas autoridades locais, pelos movimentos sociais e organizações populares e 
outras entidades da sociedade  local. A revisão crítica dos erros e acertos do 
passado oferece os elementos de reflexão e subsídios para a formulação de novas 
políticas e estratégias. No caso em análise, essa incorporação crítica das 
experiências passadas claramente ocorreu; 

(b)   o equacionamento, a priori, dos instrumentos e mecanismos institucionais que 
assegurem a participação efetiva e controle social da gestão do projeto é um fator 
estratégico para o sucesso do empreendimento. O PREZEIS, neste aspecto, é uma 
experiência considerada exemplar, embora sofrendo os desgastes esperados em 
face das limitações resultantes da falta de recursos e dos conseqüentes poucos 
resultados gerados; 

(c)   a própria evolução urbana do Recife e dos seus assentamentos informais mostra 
como é difícil controlar o crescimento das ocupações ilegais de áreas públicas e 
reduzir o déficit habitacional sem que se ofereça alternativas habitacionais para os 
pobres153. Embora seja louvável a iniciativa de institucionalizar em lei as zonas 
especiais de interesse social, como aliás vem sendo feito por vários outros 
Municípios brasileiros no rastro da experiência do Recife, isso não é suficiente 
para transformar o quadro de informalidade e vulnerabilidade urbana que sujeita a 
população pobre. Essa talvez seja a principal lição que se pode aprender com a 
implementação do PREZEIS; 

(d)  o êxito da intervenção depende da existência de mecanismos e práticas 
institucionais que assegurem a indispensável integração interinstitucional e 
intergovernamental, além da efetiva participação da comunidade. No caso em 
análise, apesar da atuação dos colegiados participativos e democráticos, nota-se 
um isolamento institucional da URB-Recife, a qual, por sua natureza, não tem 
poder, nem competência para promover todas as articulações interinstitucionais e 
intergovernamentais necessárias; 

(e)   a experiência disponível no país demonstra que a sustentabilidade, em longo prazo, 
de uma prática depende do seu grau de consolidação como uma política pública, 
da avaliação positiva dos resultados efetivos alcançados e do reconhecimento 
público dos impactos positivos gerados, não só para os beneficiários diretos mas 

                                                 
153 Segundo informações do template o tempo médio de aprovação de um loteamento é de 300 dias. 
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também para a cidade como um todo. No caso em análise faltam alguns desses 
elementos, já que o grau de consolidação, os resultados alcançados e o 
reconhecimento dos impactos positivos para a cidade são parciais, muito embora o 
PREZEIS tenha “sobrevivido” à sete Administrações Municipais distintas; 

(f)   a capacitação e o aprendizado prático – de novos conhecimentos e técnicas de 
solução de conflitos, entre outras – das lideranças e representações comunitárias, 
bem como das organizações não-governamentais que os assessoram, são um 
elemento estratégico para assegurar e fortalecer a participação popular na solução 
dos problemas que se apresentam na urbanização e regularização dos 
assentamentos informais. Essa é uma lição importante na medida em que 
raramente as intervenções de regularização de assentamentos informais, em 
andamento no país, se preocupam em propiciar oportunidades de capacitação das 
lideranças e organizações populares. Em geral o foco da capacitação tem sido 
dirigido para o preparo das equipes técnicas e gerenciais; 

(g)  a criação/institucionalização de mecanismos de financiamento do tipo fundos 
municipais não é, por definição, suficiente para garantir os investimentos 
necessários, gerar resultados e atingir os objetivos e metas perseguidos pelo 
programa ou projeto. A engenharia financeira não costuma ser simples, nestes 
casos, exigindo uma alta dose de determinação política do Executivo Municipal e 
uma atenção especial com o planejamento e a administração financeira não só do 
projeto/plano ou programa, mas do próprio Município, especialmente depois da 
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. É oportuno lembrar, como lição, 
que restrições legais, inclusive a LRF, impedem o estabelecimento de vinculação 
de receitas tributárias. Por outro lado, compromissos informais, de natureza 
política, quanto à destinação de recursos orçamentários a um determinado projeto 
ou programa, correm o risco de não ser mantidos por circunstâncias adversas que 
se apresentem no decorrer dos anos; 

(h)  o acompanhamento e a avaliação da execução das ações de urbanização e 
regularização, com vistas ao seu aperfeiçoamento, exigem a montagem, operação 
e permanente atualização de um sistema de informações gerenciais e de 
indicadores de desempenho. Além de ser um instrumento de gerenciamento, tal 
sistema permitiria controlar e mensurar os resultados alcançados, os impactos 
gerados e avaliar a eficiência e a eficácia da intervenção. Um sistema de 
informações adequado é um importante instrumento para a boa governança 
urbana, contribuindo para dar maior eficiência, transparência e responsabilidade às 
ações públicas. No caso em análise, apesar do reconhecimento pelo Fórum do 
PREZEIS da fragilidade das informações disponíveis, as tentativas de criar um 
sistema de informações adequado e de avaliação permanente não foram, até o 
momento, frutíferas. 

 
Em suma, embora se destaque no conjunto de experiências brasileiras de urbanização de 
favelas pelo seu pionerismo e sua duração no tempo, reconhece o Município que o 
PREZEIS ainda carece de muito esforço do Governo e das comunidades no sentido de 
seu aperfeiçoamento e da ampliação da sua escala de atuação. 
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Narrativa 
 
O Município do Rio de Janeiro, com uma população urbana de 5.587.904154 habitantes, 
núcleo da segunda maior Região Metropolitana do país, e tendo sido a capital até a 
mudança para Brasília em 1961, sempre exerceu um forte poder de atração dos fluxos 
migratórios internos, na perspectiva de acesso às oportunidades de emprego e trabalho 
em face da concentração de poder político e de empregos públicos, no passado, e da 
concentração econômica. 
 
Em conseqüência da pressão demográfica, agravada pelo crescimento da pobreza 
urbana, e da ausência de alternativas adequadas de assentamento e moradia para as 
famílias pobres, a cidade tem uma longa história de convivência com as ocupações 
ilegais de terras públicas e privadas e, portanto, com a multiplicação e a expansão de 
assentamentos informais. Dados recentes155 apontam para a existência de 1.092.783 
pessoas vivendo em cerca de 600 favelas e 318.604 pessoas156 vivendo em loteamentos 
irregulares. Note-se que parte dos problemas da baixa oferta de alternativas 
habitacionais decorre dos longos prazos de aprovação de loteamentos – dois a cinco 
anos – e número de órgãos envolvidos – três a nove –, mesmo no caso de 
empreendimentos populares. 
 
A maior parte das favelas (246) ocupa áreas de encostas, com acentuadas declividades e 
sujeitas a desabamentos, rolamento de pedras e/ou deslizamentos, sendo que outras 100 
ocupam áreas inundáveis157. Em suma, os assentamentos informais se desenvolvem 
basicamente em áreas que apresentam alto grau de risco ambiental, multiplicando a 
ocorrência periódica de situações de emergência e desastres ambientais provocados, em 
grande parte, pela intervenção antrópica. 
 
Enquanto os loteamentos irregulares se desenvolvem em áreas periféricas, as favelas 
começaram se instalando em áreas centrais da cidade para, em seguida, se espraiarem 
pelos bairros mais afluentes, sempre próximas às possíveis fontes de emprego formal ou 
informal. Por outro lado, diante das dificuldades crescentes da população pobre de 
encontrar áreas disponíveis para a ocupação ilegal, o fenômeno acaba por se expandir 
para a periferia urbana e transbordar os limites do Município. De fato, a periferização e 
a informalidade do crescimento urbano do Rio de Janeiro são características não só 
dessa metrópole como, em grau maior ou menor, de todas as metrópoles brasileiras, 
conforme constatado pelo Estudo da Rede Urbana Brasileira (IPEA,1999). 
 
Apesar de viver ciclos de prosperidade e de decadência econômica ao longo de sua 
história, o Rio de Janeiro, diferentemente de outros Municípios brasileiros, dispõe de 
recursos institucionais, técnicos e financeiros e instrumentos de regulação urbana 
capazes de enfrentar os problemas da informalidade urbana. Várias foram as tentativas, 
em Administrações passadas, de intervenção nas favelas buscando melhorar as 
condições de vida e moradia das famílias pobres. Políticas, planos e programas 

                                                 
154 IBGE , Resultados do Universo do Censo Demográfico de 2000. 
155 IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico de 2000 e Evolução da População de Favelas 
no Rio de Janeiro: Uma Reflexão sobre os Dados mais Recentes”, IPP, 2002. 
156 FURTADO, Fernanda, OLIVEIRA, Fabricio Leal de. Tierra vacante en Rio de Janeiro: aproximacion 
a la situacion actual y bases para la formulacion de una politica. In: CLICHEVSKY, Nora (Ed.). Tierra 
vacante en ciudades latinoamericanas. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, c2002. p.13-46. 
157 IPLANRIO. Favelas cariocas: alguns dados estatísticos. Rio de Janeiro, 1993. 
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habitacionais e de urbanização de favelas, com abordagens diversas, se sucederam ao 
longo das últimas décadas. Contudo, tais iniciativas, diante dos parcos resultados 
alcançados em proporção à magnitude do problema, não contaram com o apoio político, 
nem com o reconhecimento público, que assegurassem a sua continuidade. Por outro 
lado, é importante assinalar que também não foram capazes de enfrentar o problema na 
escala necessária. 
 
Esse é o grande diferencial do Favela-Bairro: em um espaço de tempo relativamente 
curto – seis anos158 –, o Programa conseguiu gerar resultados quantitativos e 
qualitativos importantes e atuar em um número expressivo de favelas, além de mobilizar 
os indispensáveis recursos financeiros. Dessa forma, o Favela-Bairro alcançou 
notoriedade e reconhecimento público e político, fatores que contribuíram para 
assegurar a sua continuidade e sustentabilidade. Embora existam informações de que, na 
presente Administração, o seu ritmo de execução tenha sido consideravelmente 
reduzido, espera-se que seja uma fase de transição diante das mudanças de titulares e 
chefias em todos os órgãos da Prefeitura. 
 
Esses resultados do Favela-Bairro não foram obra do acaso, mas fruto de estratégias de 
concepção e implementação dirigidas para causar, no menor prazo possível, impactos 
urbanos e sociais visíveis na melhoria das condições de vida nas comunidades pobres 
beneficiadas. 
 
O Favela-Bairro foi lançado em 1994 como desdobramento de um contexto político e 
técnico favorável e de convergência acerca das intervenções da Prefeitura do Rio de 
Janeiro em favelas. 
 
No plano político, circunstâncias adversas geradas pelo crescimento da violência urbana 
e da exclusão social e suas conseqüências para a economia urbana e o bem-estar social 
levaram diferentes forças políticas, lideranças locais e empresariais e movimentos 
sociais a incluírem a questão das favelas como uma prioridade na agenda de discussões 
sobre a cidade. 
 
No plano técnico, a Secretaria Municipal de Urbanismo fez, em 1992, um diagnóstico 
sobre a atuação da Prefeitura nas favelas, apontando que havia muitas intervenções de 
urbanização e regularização dos assentamentos informais, mas faltavam integração e 
coordenação das ações desenvolvidas por diferentes Secretarias Municipais e pela 
Procuradoria Geral do Município e, também, um orçamento específico que 
compatibilizasse e otimizasse os recursos aplicados.  
 
O envolvimento dos quadros técnicos da Prefeitura nas discussões do Plano Diretor, 
aprovado em 1992159, foi decisivo na formulação de uma nova política habitacional de 
interesse social, consubstanciada no trabalho do então formado Grupo Executivo de 
Assentamentos Populares. O Favela-Bairro nasce do consenso sobre alguns princípios: 
(a) a urbanização deve ser a principal política pública para as favelas e (b) a questão 
habitacional deve ser tratada como uma questão urbana e, portanto, dentro de um 
escopo mais amplo. O documento “Bases da Política Habitacional da Cidade do Rio de 
                                                 
158 O Programa foi lançado em 1994, na primeira Administração do Prefeito César Maia.  
159 O Plano Diretor é decenal e sua revisão estava prevista para junho de 2002. Além do Plano Diretor, o 
Município formulou, em parceria com o segmento empresarial e a sociedade civil, o Plano Estratégico da 
Cidade do Rio de Janeiro, cujas propostas marcam um novo ciclo de desenvolvimento local. 
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Janeiro” (de janeiro de 1993) consolida tais princípios e diretrizes decorrentes e 
recomenda a criação do Programa. 
 
Assim, o Favela-Bairro nasce como uma intervenção de política urbana, buscando a 
integração urbanística das favelas no seu entorno e a sua transformação em bairros 
populares. Nasce também como uma proposta de ação de natureza programática a ser 
desenvolvida em escala, através de múltiplos projetos, e não como uma intervenção 
pontual, capaz, portanto, de gerar impactos substantivos na cidade e nas condições de 
vida das famílias moradoras de favelas. 
 
O Programa abrange 158 favelas160, sendo 129.553 famílias beneficiadas 
correspondendo a uma população de 508.7280 pessoas, representando 46,5% do total de 
moradores vivendo em assentamentos informais e cerca de 9% da população total do 
Município. 
 
Importante fator de sucesso do Favela-Bairro é a criação em 1994161 da Secretaria 
Municipal de Habitação – SMH, responsável pela implementação das diretrizes da 
Política Habitacional do Município, a qual contou com todo o apoio necessário do 
Prefeito. A SMH se estrutura e organiza aproveitando os quadros técnicos e gerenciais 
que traziam o acúmulo de experiências e conhecimentos adquiridos, seja nos projetos 
em favelas empreendidos em Administrações anteriores pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, seja nos próprios estudos preliminares que levaram à definição 
da nova Política Habitacional e à criação do Favela-Bairro, realizados pelo Instituto 
Pereira Passos sob o comando da Secretaria Municipal de Urbanismo. 
 
Além do esforço de mobilização e captação de recursos financeiros, a escala do 
Programa exigiu um grande esforço de organização administrativa e mobilização de 
recursos humanos e técnicos pela Secretaria Municipal de Habitação de modo a que 
fossem asseguradas as condições de planejamento, elaboração de projetos, execução das 
obras e serviços e gerenciamento do Favela-Bairro. 
 
Ressalte-se também como fator de sucesso a reconhecida e notável competência do 
então Prefeito César Maia – período de governo 1993-1996 – em matéria de 
planejamento e gestão financeira, o que assegurou a disponibilidade de recursos para 
iniciar e dar continuidade à execução do Favela-Bairro. Pelo menos, no momento, o 
Favela-Bairro é o empreendimento de urbanização de favelas e regularização fundiária 
que conseguiu assegurar o maior volume de recursos para a sua implementação em todo 
o país. 
 
Outros fatores de sucesso – e de risco – serão comentados adiante, quando da análise 
das fases de concepção, implementação e operação, considerando-se que os objetivos – 
geral e específicos – e as metas físicas e financeiras estão sendo progressivamente 
atingidos, à medida que as obras e serviços vão sendo executados e concluídos e as 
ações sociais vão sendo desenvolvidas. 
 
 

                                                 
160 O lote inicial de áreas selecionadas para o PROAP I foi de 90 favelas. 
161 No ano de 1994, a Secretaria Especial de Habitação é definitivamente integrada à estrutura da 
Administração Municipal, como Secretaria Municipal de Habitação. 

 142



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

Concepção do Programa 
 
Como o objetivo geral do Favela-Bairro é gerar a transformação das áreas faveladas 
em bairros populares, promovendo a sua inserção urbanística na “cidade formal”, a sua 
concepção privilegiou, em um primeiro momento, os aspectos físico-urbanísticos, 
concentrando-se as intervenções no ordenamento e na qualificação dos espaços 
públicos, na provisão de serviços de infra-estrutura e equipamentos comunitários. A 
proposta partiu do seguinte pressuposto: uma vez que as áreas fossem dotadas de um 
padrão de urbanização adequado e os espaços públicos transformados e equipados, os 
próprios moradores, estimulados por um novo patamar de cidadania, se encarregariam 
de melhorar suas moradias. 
 
Esse enfoque “urbanístico” tem sido criticado por aqueles que privilegiam as ações 
sociais como meio de promoção da inclusão social, um objetivo de desenvolvimento 
mais amplo que a inserção físico-urbanística das comunidades faveladas na cidade 
formal. No entanto, não se pode esquecer que propiciar o acesso à moradia adequada e 
aos serviços públicos essenciais a essa população marginalizada dos benefícios da 
urbanização é um passo importante no reconhecimento de seus direitos de cidadania. 
 
A melhoria do sistema viário – através da abertura e pavimentação de novas vias de 
acesso e recuperação das já existentes, inclusive escadarias – e a definição dos novos 
alinhamentos prediais, por exemplo, permitiu que a Prefeitura promovesse o 
reconhecimento oficial de ruas e logradouros, um objetivo específico do Favela-Bairro. 
Poder apresentar um endereço permanente, reconhecido pelas autoridades competentes, 
facilita a vida das pessoas e é uma importante conquista da cidadania.  
 
A construção de equipamentos sociais e comunitários – creches, postos de saúde, áreas 
esportivas, praças e áreas de lazer – mais além de uma intervenção física, significa levar 
a esses novos bairros os serviços sociais básicos a que têm direito, bem como 
reconhecer que as atividades de lazer fazem parte de um ambiente saudável de vida. 
 
Cabe ressaltar as preocupações com a recuperação ambiental das áreas de 
desmatamento, encostas e mangues, dando continuidade às experiências realizadas pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social anteriormente à criação do Favela-
Bairro, particularmente quanto ao Mutirão Reflorestamento. 
 
Contudo, o avanço da implementação do Favela-Bairro tornou evidente a necessidade 
de incorporação de novos objetivos sociais, extrapolando o âmbito das intervenções 
físicas. A saber: 
 

(a) 

(b) 
(c) 

                                                

ações preventivas do envolvimento da população em risco social – jovens, 
crianças, mulheres e famílias que possam se envolver em algum tipo de 
criminalidade, violência ou insegurança162; 
programas de educação e treinamento para o trabalho; 
legalização de estabelecimentos comerciais. 

 
Para a seleção inicial das 90 favelas a serem incluídas na primeira etapa do Favela-
Bairro (PROAP I), a Prefeitura buscou aquelas cuja situação indicava maior facilidade 

 
162 As ações sociais são de responsabilidade da Secretaria de Ação Social – SMDS. 
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de intervenção. Foi montada uma matriz de classificação que permitiu cruzar as 
seguintes variáveis: (a) tamanho: favelas possuindo entre 500 e 2.500 domicílios, 
consideradas de porte médio; (b) grau de carência das famílias, medido por indicadores 
socioeconômicos disponíveis, tais como nível de renda média familiar e taxas de 
escolaridade, entre outros indicadores; (c) a existência de algum tipo de organização ou 
associação de moradores; (d) grau de facilidade de urbanização, medido pela existência 
de infra-estrutura e pelo custo e complexidade de sua complementação ou recuperação; 
(e) dificuldades físicas potenciais indicadas pela GEO-RIO163 e (f) dimensão 
estratégica, considerando a existência de programas complementares já planejados, 
localização em relação a outras ações planejadas nas redondezas e factibilidade de 
realização no momento previsto. Essa matriz serviu de base às discussões técnicas e à 
decisão tomada sobre o primeiro lote das 16 favelas contempladas na primeira etapa do 
Programa. 
 
Importante registrar que a montagem dessa matriz utilizou, além de outras fontes de 
informação, o Cadastro de Favelas do IPLANRIO. 
 
Como a SMH não dispunha naquele momento nem de levantamentos precisos e nem de 
diagnósticos, inclusive socioeconômicos, que abrangessem o universo de 
assentamentos, tal opção pelo “caminho mais fácil” e obviamente por resultados 
tangíveis no menor prazo possível não significou, como ficou evidente posteriormente, 
que as soluções foram fáceis nem que as intervenções foram isentas de dificuldades. 
 
Posteriormente, com vistas a apoiar a elaboração dos projetos de intervenção, a 
Prefeitura tomou duas iniciativas, a saber: (a) realizar um diagnóstico detalhado de cada 
área incluída na primeira etapa do Favela-Bairro, com base em levantamento de dados 
urbanísticos, físicos e de infra-estrutura, socioeconômicos e sobre a situação fundiária; 
(b) construir bases cartográficas consistentes e atualizadas, digitalizadas, com base em 
um vôo realizado em 1995 pelo IPLANRIO. Esses dados e informações são 
complementados pelas demandas apontadas nas reuniões com a comunidade, realizadas 
em cada favela. 
 
As lições aprendidas pela SMH nesta fase são: 

 
“1. quanto mais se aprofunda a investigação, menores os riscos transferidos para 
as fases posteriores; 
2. diante da multiplicidade das realidades encontradas, é preferível que a 
radiografia seja exaustiva e completa, e posteriormente sejam selecionadas as 
informações relevantes para a intervenção local; 
 3. a qualidade e a confiabilidade da informação dependem da participação das 
diversas áreas”. 
 

Uma vez que os quadros técnicos da Prefeitura eram insuficientes para dar conta das 
inúmeras tarefas de planejamento, elaboração, execução e acompanhamento de projetos 
para o conjunto de favelas integrantes da primeira etapa do Favela-Bairro, a Secretaria 
Municipal de Habitação adotou uma estratégia de terceirização destas atividades, 
retendo para os quadros da Prefeitura as responsabilidades de supervisão. A concepção 
                                                 
163 Segundo informações disponíveis, dos 158 assentamentos beneficiados pelo Favela-Bairro, 50 se 
localizam em áreas geologicamente instáveis, 58 em áreas com declividade acima de 30% e 21 em áreas 
sujeitas a inundações ou alagadiças. 
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dessa estratégia foi inovadora e, na sua escala, única no acervo de experiências de 
urbanização de assentamentos informais no país. 
 
Em parceria com o Departamento do Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil 
– IAB-RJ, foi realizado um concurso público para os escritórios e equipes de 
Arquitetura e Urbanismo apresentarem propostas metodológicas de intervenção a serem 
adotadas pelo Favela-Bairro. O Júri designado pelo IAB e pela SMH selecionou 16 
propostas. Os autores das propostas selecionadas foram credenciados para 
desenvolverem projetos para o Favela-Bairro e, mediante contrato de prestação de 
serviços, a SMH pôde contar com a colaboração profissional de equipes 
mutidisciplinares para a elaboração de projetos considerados de boa qualidade técnica.  
 
Essa estratégia permitiu à SMH, em curto espaço de tempo, dispor dos projetos 
urbanísticos e projetos executivos necessários, enriquecer a concepção do Favela-
Bairro,  propiciar a formação de equipes técnicas capacitadas para atuar em favelas e 
obter o apoio de uma associação de classe de prestígio no Rio de Janeiro.  
 
Os resultados alcançados, evidenciados na boa qualidade das soluções, das edificações e 
dos espaços públicos construídos, uma exceção em se tratando de intervenções em áreas 
pobres, demonstram o acerto da estratégia, sendo mais um dos fatores de sucesso do 
Favela-Bairro. 
 
Para dar conta dos múltiplos encargos de supervisão, planejamento, articulação 
institucional e gerenciamento, e atendendo exigência do BID, foi contratada uma 
empresa de consultoria para atuar como gerenciadora do PROAP I. Posteriormente, 
avaliando a experiência com essa forma de gerenciamento externo, a Prefeitura optou 
por contratar três gerenciadoras, na expectativa que a competição entre elas seria 
saudável e propiciaria melhores resultados. Esse “modelo” foi substituído no início da 
atual gestão, tendo a SMH absorvido parte das tarefas de gerenciamento. 
 
No caso do Favela-Bairro, contudo, é importante registrar que os técnicos da Prefeitura 
se beneficiaram de várias e diversas oportunidades de treinamento, particularmente 
quanto ao gerenciamento de serviços terceirizados, bem como de intercâmbio e visitas 
de observação com outras cidades no país e no exterior. Note-se que esses custos não 
são apropriados pelo Programa. Mas, no PROAP II, estão previstas várias atividades de 
capacitação dos quadros técnicos da Prefeitura, incluindo a realização de cursos, 
seminários, workshops, estágios e visitas técnicas. Registre-se ainda que as aplicações 
dos recursos do Fundo Municipal de Habitação164 podem incluir “o desenvolvimento de 
programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à Política 
Habitacional”. 
 
Apesar de ser um componente da Política Habitacional municipal que revela a 
preocupação da Prefeitura em reduzir o déficit habitacional e atender a população pobre, 
observa-se que a preocupação de conter o adensamento e a expansão das favelas, 
durante e após a sua regularização urbanística, não é explicitada entre os objetivos  do 
Favela-Bairro. Isso se reflete nos instrumentos utilizados, cuja eficácia ainda não foi 
demonstrada. Basicamente: a selagem dos domicílios antes do início das obras; a 

                                                 
164 Decreto n° 15.898, de 08 de julho de 1997. 
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construção de muros limítrofes e a instalação dentro da área de um Posto de Orientação 
Urbanística e Social – POUSO. 
 
Ao longo do desenvolvimento do Programa, na medida em que novos desafios e 
demandas eram colocados para a incorporação de novas favelas no Favela-Bairro, em 
1996, a SMH  criou o Bairrinho para atender áreas de 100 a 500 domicílios e, em 1997, 
partiu para a atuação em grandes favelas tais como Jacarezinho, Fazenda dos Coqueiros 
e Rio das Pedras, entre outras, adaptando a metodologia de trabalho desenvolvida e já 
testada às novas situações. 
 
 
Soluções Habitacionais 
 
O Programa, em princípio, não contempla intervenções no espaço interno dos lotes ou 
moradias. Elas só ocorrem quando é de interesse público, isto é, decorrente da 
necessidade de remanejamentos de unidades, seja porque ocupam áreas de risco ou 
áreas públicas de uso coletivo, seja porque impedem a execução de obras de infra-
estrutura. Nestes casos, diversos tipos de unidades habitacionais são providenciados 
pela Prefeitura, construídos por empreiteiras e repassados às famílias que sofreram 
remanejamento, como compensação pela moradia original demolida. 
 
Importante ressaltar que, no intuito de minimizar os remanejamentos ou 
reassentamentos, o BID impôs um limite máximo para cada favela de até 8% dos 
domicílios existentes. Esse percentual, teórico e genérico, não condiz com a realidade 
encontrada em diversas favelas. Na prática gerou problemas de regularização das vias 
de acesso e implantação das redes de infra-estrutura. 
 
Até o mês de fevereiro de 2002, um total de 4.200 famílias tinha sido remanejado no 
conjunto das áreas em urbanização, a um custo médio por família de aproximadamente 
R$10.000,00. No caso de necessidade de remanejamento, a família pode optar por 
receber indenização para compra de outro imóvel, o qual não necessariamente se 
localize na própria favela. Não são permitidas, em princípio, as negociações para troca 
de unidades habitacionais entre os moradores. 
 
As novas unidades habitacionais produzidas cobrem uma tipologia variada: habitações 
unifamiliares, isoladas, geminadas ou coletivas, horizontal ou vertical, neste caso 
preferencialmente sobrados e só esporadicamente prédios. As soluções adotadas, em 
cada assentamento, são propostas pelos Escritórios de Arquitetura que definem, 
juntamente com o fiscal do projeto, qual a melhor tipologia para cada situação. Essa 
diretriz de projeto tomada pelo Favela-Bairro resultou em maior criatividade, 
diversidade e qualidade arquitetônica dos espaços construídos. 
 
No caso de ampliação e de reforma das unidades habitacionais existentes, a serem 
realizadas por autoconstrução ou autogestão, os moradores poderiam, em princípio, 
contar com a assistência técnica da SMH e obter crédito para aquisição de materiais de 
construção junto à Caixa Econômica Federal165. 
 

                                                 
165 Programa CREDIMAC. 
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Regularização Urbanística e Padrões de Urbanização 
 
Considerando os objetivos do Favela-Bairro, privilegiando as intervenções físico-
urbanísticas como instrumento de integração urbana e social, destaca-se a preocupação 
de estabelecer princípios e diretrizes gerais de ordenamento urbano que orientaram a 
concepção dos projetos para cada assentamento. 
 
• Manutenção de valores espaciais próprios da comunidade e dos elementos 

vinculados à história da favela, paralelamente à introdução de elementos espaciais 
referenciados às morfologias espaciais e construtivas reconhecidas na cidade 
formal. 

• Criação de praças e áreas de lazer e esporte perfeitamente configuradas, se possível 
balizadas por equipamentos públicos no interior da favela e na fronteira com a 
cidade formal. 

• Aproveitamento dos “vazios urbanos” internos para remanejamento das moradias, 
decorrente das exigências de urbanização, ou para construção de equipamentos 
públicos. 

• Organização do sistema viário e acessos de modo a otimizar a integração com os 
logradouros existentes, buscando continuidade com as ruas já reconhecidas. 

• Discussão com a comunidade das propostas de intervenção, buscando a sua 
aceitação e aprovação em cada etapa do projeto. 

 
Quanto aos padrões de urbanização a serem adotados, a Prefeitura reconhece ser difícil, 
senão inviável, determinar e fazer cumprir normas urbanísticas de caráter geral para as 
favelas urbanizadas. 
 
Não existe obrigação de observância das normas urbanísticas adotadas para a cidade 
formal, na medida em que as áreas beneficiadas pelo Favela-Bairro são declaradas 
Áreas de Especial Interesse Social – AEIS. Uma vez definido o novo Projeto Aprovado 
de Loteamento – PAL, é providenciado o reconhecimento dos logradouros pelas 
respectivas autoridades competentes, coroando-se assim o processo de regularização 
urbanística. Nos locais onde são instalados novos equipamentos públicos, caso sejam 
áreas de propriedade privada, é feita a desapropriação pela Prefeitura. 
 
Em suma, não existem padrões predeterminados de regulação do uso e ocupação do solo 
urbano – taxas de ocupação, índices de aproveitamento etc. – dependendo as soluções 
das possibilidades que se apresentam em cada favela, e da sensibilidade dos técnicos. 
No caso de novas construções, procura-se atender a condições mínimas de 
habitabilidade. A orientação da população, no caso de ampliação, reforma e substituição 
de suas moradias, cabe ao Posto de Orientação Urbanística e Social – POUSO, um 
escritório local mantido pela Prefeitura. Mais do que um instrumento de controle 
normativo, o POUSO tem como objetivo mudar os padrões construtivos dessa 
população, incutindo-lhes normas de segurança e respeito aos espaços públicos. 
 
 
Regularização Fundiária 
 
O Favela-Bairro não contempla a regularização fundiária dos assentamentos como um 
componente do Programa. Esta tarefa foi deslocada para o Programa de Regularização 
Fundiária, igualmente integrante da Política Habitacional da Prefeitura, encarregado de 
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concentrar as atividades de regularização e pagamento de indenizações às famílias 
remanejadas, quando couber. Contudo, informações da SMH indicam que apenas em 
cinco áreas do Favela-Bairro foram efetivamente regularizadas as posses. 
 
Embora a SMH tenha estrutura e equipe técnica especificamente dedicada à 
regularização fundiária e os contratos com os Escritórios de Arquitetura incluam o 
cadastramento socioeconômico das famílias, o projeto de alinhamento predial e o 
levantamento junto aos Cartórios de Registro de Imóveis da situação fundiária – 
elementos indispensáveis às ações jurídicas e legais pertinentes – os resultados ainda 
são desanimadores. 
 
 
Infra-estrutura 
 
Em sua maior parte as redes e serviços de infra-estrutura foram concebidas dentro dos 
parâmetros e normas técnicas adotados pelas concessionárias respectivas. 
Particularmente, a Companhia Estadual de Água e Esgotos – CEDAE não mostra 
flexibilidade para aceitar alternativas de baixo custo que facilitem a implantação e a 
manutenção dos serviços de água e esgoto. Assim, a Prefeitura se encarrega de executar 
as obras de acordo com as normas e padrões estabelecidos pela concessionária, como 
condição para que a concessionária venha a assumir a manutenção das redes instaladas. 
O Projeto prevê a captação, adução e distribuição de água potável de acordo com as 
necessidades de cada área. As redes de abastecimento podem ser construídas, 
recuperadas ou ampliadas, e está prevista a instalação de hidrômetros individuais. 
 
Embora o objetivo seja atender a 100% dos domicílios com abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, a SMH não tem informação do número de ligações feitas, 
alegando que essa implantação “diz respeito às relações diretas dos moradores com a 
concessionária”. O mesmo se dá com a rede de energia elétrica. 
 
Observe-se que a concessionária de energia elétrica – LIGHT, hoje privatizada, tem um 
histórico importante de adaptação às condições locais das favelas, possuindo uma 
divisão específica e equipe técnica treinada para projetar as redes, segundo normas 
especialmente desenhadas para o atendimento dos consumidores de baixa renda que 
vivem em áreas informais. Em conseqüência, observa-se que a maioria, senão todas as 
favelas do Rio, e não só as incluídas no Favela-Bairro, está servida de energia elétrica. 
 
A coleta de lixo fica a cargo da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – 
COMLURB, sendo usados garis comunitários como apoio aos serviços de limpeza 
pública.  
 
Quanto à telefonia, embora não tenham sido fornecidos dados pela SMH, sabe-se, por 
exemplo, que no Parque Royal foi instalada uma central telefônica com 400 ramais e 
que existem demandas de acesso à Internet. 
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Mobilização de recursos 
 
O Programa é iniciado com recursos próprios da Prefeitura, paralelamente às 
negociações em andamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
que se concluem em novembro de 1995. O primeiro contrato de empréstimo, no valor 
de R$246 milhões, para execução do Programa de Urbanização de Assentamentos 
Populares do Rio de Janeiro (PROAP-RIO) engloba o Favela-Bairro e o Programa de 
Regularização de Loteamentos. O segundo contrato de empréstimo (PROAP II), no 
valor de R$324 milhões, celebrado em 2000, assegura a continuidade ao Favela-Bairro, 
incorporando novas áreas de intervenção.  
 
Em contrapartida, a Prefeitura investiu 140 milhões de reais de recursos próprios na 
primeira fase do Favela-Bairro (PROAP I), sendo de 216 milhões de reais a 
contrapartida ao PROAP II a ser aplicada paralelamente aos desembolsos do BID ao 
longo de quatro anos. 
 
Note-se que mesmo tomando em consideração a capacidade da Prefeitura de obtenção 
de empréstimos externos, passando por todo o intrincado processo de autorização 
legislativa, do Banco Central e do Senado Federal, o tempo de negociação com o BID, 
desde a emissão da carta-consulta até a assinatura dos contratos, foi de 30 meses no caso 
do PROAP I e de 50 meses no caso do PROAPII. 
 
Essas informações confirmam a experiência dos Municípios que decidiram obter 
empréstimos externos, cujos prazos de negociação e aprovação são incompatíveis com o 
timing político dos dirigentes municipais, os quais só dispõem de um mandato de quatro 
anos para conceber, implementar e consolidar seus programas e projetos de urbanização 
e regularização de assentamentos informais. 
 
No caso do Favela-Bairro, a estratégia adotada para a mobilização de recursos e as 
circunstâncias políticas foram favoráveis e um dos fatores de sucesso do Programa. 
Primeiro, a estratégia foi iniciar a implantação com recursos próprios da Prefeitura, 
antecipando resultados e facilitando as negociações em curso com o BID. Em segundo 
lugar, a continuidade político-administrativa. Assim, o Programa se beneficiou 
amplamente do apoio técnico e político da Administração Luiz Paulo Conde, 
particularmente da permanência dos quadros dirigentes e técnicos da Secretaria 
Municipal da Habitação e da manutenção das boas relações com o BID. 
 
Segundo indicado nos objetivos do Programa, o crédito para aquisição de materiais de 
construção para ampliação ou reforma de unidades habitacionais seria obtido pelas 
famílias junto à Caixa Econômica Federal, através do seu Programa CREDIMAC. Para 
este fim, as equipes de campo, alocadas nos POUSOs, foram mobilizadas com o sentido 
de orientar os moradores interessados em como encaminhar suas solicitações de crédito. 
 
Em dezembro de 1994, portanto no mesmo ano de criação do Favela-Bairro, uma lei 
municipal cria o Fundo Municipal de Habitação, regulamentado por decreto do 
Executivo Municipal, em julho de 1997, fundo de natureza contábil e financeira, 
competindo sua gestão ao Secretário Municipal de Habitação. O orçamento do Fundo 
deverá observar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes do Município e integrar o 
orçamento do Município. Esse Fundo tem por objetivo proporcionar recursos para o 
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planejamento, a execução e a fiscalização dos programas e projetos decorrentes da 
Política Habitacional do Município. 
 
A estrutura do Fundo Municipal de Habitação não foge aos modelos conhecidos para 
esse tipo de instrumento de gestão financeira, uma vez que é constituída por dotações 
orçamentárias e receitas oriundas de diversas fontes de recursos públicos e privados, 
inclusive operações de crédito contratadas com organismos nacionais e internacionais. 
Nos termos de sua regulamentação, os recursos serão aplicados, entre outras finalidades, 
no “financiamento para aquisição de materiais de construção e assistência técnica a 
cooperativas habitacionais ou mutirões nos assentamentos de baixa renda, para 
construção e melhoria das habitações e de infra-estrutura urbana”. 
 
No entanto, não se dispõe de informações sobre o efetivo funcionamento do Fundo nem 
da sua eficiência como instrumento de apoio à captação de recursos a serem aplicados 
no Favela-Bairro. 
 
Cabe notar que a função Habitação e Urbanismo do orçamento de 2000166 conta com 
R$469.456.000,00, representando apenas 10,51% das despesas previstas, revelando um 
baixo nível de prioridade se comparado com as aplicações destinadas à Educação e à 
Saúde. 
 
O Programa prevê a recuperação dos investimentos através da cobrança do IPTU pela 
Prefeitura e das tarifas de serviços pelas respectivas concessionárias. Mas no caso do 
IPTU, vários problemas podem se apresentar: primeiro, o imposto só será devido pelos 
proprietários das unidades residenciais e comerciais legalmente reconhecidas. Em 
segundo lugar, o lançamento do imposto deverá ser feito pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, órgão que tem se manifestado contra essa cobrança, por considerá-la inviável. 
Não se dispõe ainda de informação sobre a cobrança das tarifas e, portanto, se ocorrem 
inadimplências entre os consumidores das áreas servidas no âmbito do Favela-Bairro. 
 
Embora a SMH afirme que não há previsão de subsídios no Programa, observa-se que, 
mesmo não sendo a recuperação dos investimentos públicos uma preocupação da 
Prefeitura, o Favela-Bairro, na prática, é, pelo menos até hoje, 100% subsidiado. 
 
 
Implantação 
 
Após a escolha do assentamento, são realizadas reuniões com a Associação de 
Moradores para ouvir suas demandas e prepará-los para participarem do processo em 
todas as suas fases. 
 
O Favela-Bairro beneficiou-se da experiência anterior da SMDS no trabalho 
comunitário e das relações com as lideranças das Associações de Moradores. A 
Coordenadoria de Acompanhamento do Programa da SMH conta com uma 
Coordenadoria de Participação Comunitária. Essa equipe responde pelo envolvimento 
da população em todo o processo de urbanização e na implantação dos projetos sociais. 
Uma das finalidades das ações dessa Coordenadoria é preparar as lideranças populares 
para que atuem como agentes multiplicadores das informações sobre a participação 

                                                 
166 Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda. 
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popular e sobre as etapas do plano de intervenção. Escolhidos os agentes 
multiplicadores pela SMH, eles recebem capacitação sobre vários aspectos técnicos do 
Favela-Bairro, tais como: aspectos urbanísticos, delimitação das áreas de intervenção, 
reconhecimento dos espaços públicos e privados, preservação ambiental, áreas de risco. 
 
A construção dessa parceria com os presidentes das Associações de Moradores 
contribui para fortalecê-las junto a seus associados e à comunidade como um todo em 
conseqüência de seu papel na implantação do Favela-Bairro. As Associações, antes 
adormecidas, passaram a ter uma atuação mais dinâmica. Um bom exemplo é oferecido 
pelo Grupo dos 16 – organização composta pelos presidentes das associações de 
moradores das favelas incluídas na primeira fase do Programa. 
 
Registre-se o papel dos presidentes das Associações na interlocução entre as equipes de 
campo e os traficantes, os quais têm que ser consultados e “autorizar” a entrada e a 
presença de “estranhos” na favela. 
 
A Coordenadoria de Participação Comunitária está atuando em 74 áreas que estão 
passando por intervenções físico-urbanísticas comandadas pela SMH. Além dos 
contatos iniciais, facilitam o acesso às comunidades e fornecem informações 
importantes para o início dos trabalhos. Essas organizações colaboram e participam na 
realização de assembléias de moradores onde os planos de intervenção são discutidos e 
aprovados. Durante a fase de construção, as Associações acompanham e monitoram a 
execução das obras e intermediam as negociações sobre eventuais propostas de 
mudanças que se fazem necessárias. 
 
Não se observa, contudo, no caso do Favela-Bairro, a mesma ênfase no trabalho com a 
comunidade que é uma característica bem mais forte em outras experiências brasileiras 
que vêm sendo estudadas. Não existem, por exemplo, mecanismos consultivos e 
deliberativos, representativos e democráticos, tipo comissões, fóruns e conselhos 
paritários – espaços democráticos que propiciem o compartilhamento de 
responsabilidades entre o Poder Público e a comunidade. Outros parceiros públicos, 
privados e comunitários, também não são sistematicamente mobilizados para 
compartilharem da gestão do Favela-Bairro. A comunidade, no Favela-Bairro, não é 
entendida e não atua como uma protagonista de seu próprio desenvolvimento, sendo 
sobretudo uma receptora dos benefícios trazidos pelo Poder Público. 
 
A implantação do Favela-Bairro se inicia com a contratação das empresas responsáveis 
pela elaboração do projeto de urbanização de cada área. A forma de contratação tem 
variado: na primeira fase de implantação do Programa foram contratados os Escritórios 
de Arquitetura que se credenciaram através do concurso público realizado pela 
Prefeitura em parceria com o IAB – já comentado anteriormente. Posteriormente, 
passou-se a licitar projetos de urbanização, no entendimento de que o Termo de 
Referência para licitação dos serviços estava testado e consolidado167. 
 
Importante registrar, como um fator de sucesso do Favela-Bairro, o número de 
profissionais e equipes multidisciplinares de bom nível  que aceitaram o desafio de 
trabalhar em urbanização de favelas. Assim como a própria equipe técnica da Prefeitura, 
também essas equipes de Arquitetura e Urbanismo foram se aperfeiçoando e adquirindo 
                                                 
167 Observa-se pequena variação entre os vencedores dos diversos certames licitatórios já realizados, 
prevalecendo, basicamente, as mesmas empresas premiadas no concurso promovido pelo IAB, em 1994. 
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experiência ao longo dos trabalhos. Todo esse processo valeu como um verdadeiro 
programa de capacitação e de prática profissional para todos os envolvidos. 
 
A fase de projeto obedece a quatro estágios: diagnóstico; plano de intervenção; pré-
projeto e projeto executivo. Após a aprovação do Projeto Executivo, são selecionadas, 
também mediante licitação, – pela modalidade de técnica e preço –, as firmas 
construtoras que realizam as obras sob a fiscalização da SMH. 
 
Na execução das obras é dada prioridade ao início das tarefas de maior impacto físico – 
sistema viário, redes de infra-estrutura e edificações. Conforme se faça necessário, 
outras Secretarias ou concessionárias de serviços são envolvidos, seja executando, seja 
orientando os trabalhos. 
 
Atrasos de execução causados por diversos fatores foram registrados, tais como 
negociações com os moradores, mau dimensionamento dos projetos executivos ou 
momentos de instabilidade nas áreas relacionados ao tráfico de drogas. Note-se, 
entretanto, que se encontram concluídas as obras e serviços em 85 favelas, abrangendo, 
entre outras ações, 71 equipamentos comunitários e 89 esportivos, bem como 330 áreas 
de lazer.  
 
Mais, além do número de favelas a serem urbanizadas, percebe-se que não existe uma 
definição clara e precisa de metas – qualitativas e quantitativas – para cada componente 
do Programa. Embora a SMH tenha indicado que: “as metas se consolidam na: 
progressiva melhoria das condições de saúde da população, redução das enchentes na 
malha urbana, na melhoria das condições ambientais das favelas e da cidade, melhoria 
do acesso e dos sistemas de circulação, do saneamento, da iluminação pública e dos 
serviços de coleta de lixo”, entre outras melhorias apontadas, questiona-se sobre se há 
efetivamente um acompanhamento e controle do Programa quanto ao cumprimento de 
metas gerais e específicas. 
 
De qualquer modo, metas quantitativas foram apresentadas para o PROAP-II, a serem 
alcançadas no período de quatro anos. Destacam-se: 
 
• Urbanização integrada: beneficiando 52 mil famílias em 52 favelas. 
• Universalização (100% de atendimento) dos serviços urbanos básicos (água, esgoto, 

drenagem, sistema viário e iluminação pública das vias principais). 
• Construção de pelo menos uma creche e uma área esportiva em cada favela. 
• Participação de 50% das famílias em pelo menos uma reunião ou outras atividades 

comunitárias. 
• Grau de satisfação de 75% das famílias quanto às condições de manutenção urbana 

e limpeza das comunidades. 
• Atendimento educacional, através de várias ações, a 8.300 crianças de zero a três 

anos, 2.400 de quatro a seis anos e 4.800 de sete a 14 anos e atendimento a 50% de 
crianças e adolescentes identificados como em situação de risco168. 

• Promoção de ações dirigidas à geração de trabalho e renda, beneficiando 35 mil 
trabalhadores com capacitação; treinamento de 2.100 empreendedores; assistência 

                                                 
168 São cinco as situações de risco atendidas: crianças e adolescentes de rua, sujeitas à violência 
doméstica, envolvidas ou vulneráveis ao uso ou ligação com as drogas, vítimas de exploração sexual e 
que apresentam gravidez de risco ou precoce. 
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técnica a 42 cooperativas e centros de informática; 80% de conclusão dos cursos 
oferecidos. 

 
Toda a implementação é supervisionada pela SMH, que conta com o assessoramento do 
Instituto Pereira Passos – IPP, entidade de planejamento e coordenação da Prefeitura 
que substituiu o IPLANRIO na Administração do Prefeito Conde. No entanto, como se 
constatou ao longo dessa análise, tal supervisão não abrange efetivamente a execução 
dos componentes a cargo de outras Secretarias ou concessionárias de serviços públicos. 
 
Embora a proposta do Favela-Bairro fosse de que as intervenções se dessem de maneira 
integrada, na prática a implementação mostrou que cada uma tem seu timing próprio. 
Assim, as ações sociais se estendem ao longo do tempo, enquanto as intervenções 
físicas se realizam em um tempo mais curto. O exemplo dado pela SMH refere-se às 
creches: “Primeiro é preciso projetar, licitar e construir a creche, para depois ela 
funcionar”. Por outro lado, a própria escala de execução do Programa exige que sejam 
estabelecidas ordens de prioridade entre as áreas, condicionando a execução das 
distintas fases, e gradativamente incorporando novas favelas – já selecionadas – na fase 
de implementação e execução de obras. 
 
Não obstante, a integração se mantém até a execução das obras físicas quando, então, 
este componente se desvincula da parte social. Mas a SMH ratifica que o programa é 
integrado na medida em que: “tenta-se resolver na favela tudo o que se resolve na 
cidade (formal)”. 
 
Dificuldades de toda ordem se apresentam para a execução de obras e serviços nas 
favelas, dadas as condições do sítio, os conflitos institucionais e sociais existentes ou 
que surgem ao longo do processo, os procedimentos administrativos adotados na 
licitação, contratação e fiscalização das empreiteiras, e o envolvimento dos autores dos 
projetos na fiscalização da sua obediência pelos executores das obras. 
 
No caso do Favela-Bairro, é importante registrar que as circunstâncias que levaram as 
áreas e as comunidades faveladas do Rio de Janeiro a conviverem cotidianamente com a 
violência decorrente da presença dos traficantes de droga, causaram e causam 
problemas sérios à implantação do Programa. As equipes da Prefeitura, dos Escritórios 
de Arquitetura, das concessionárias e das empreiteiras tiveram que se ajustar às 
restrições impostas pelos traficantes, usar as lideranças comunitárias como veículos de 
intermediação e conviver com a falta de segurança física e patrimonial para o 
cumprimento de suas tarefas. Observa-se que há um certo constrangimento por parte das 
equipes e, particularmente, da SMH e da Prefeitura, em discutir o assunto aberta e 
publicamente. Ser capaz de superar esses problemas e levar os benefícios da 
urbanização e da regularização às favelas deve, por força, ser uma das lições mais fortes 
aprendidas por todos os envolvidos na implantação do Favela-Bairro. 
 
 
Situação pós-urbanização 
 
Após o término das obras de urbanização, o monitoramento da continuidade da 
prestação dos serviços urbanos e sociais instalados cabe a cada órgão e entidade 
responsável, acompanhado pelas Associações de Moradores ou organização 
comunitária. Ao POUSO cabe monitorar a evolução dos processos de autoconstrução ou 
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autogestão das melhorias habitacionais, e, supostamente, o controle do adensamento ou 
expansão da área e a manutenção e uso adequado dos equipamentos e serviços em 
operação169. 
 
Existe previsão de implementação de um sistema de monitoramento e avaliação, a cargo 
do IPP, envolvendo a SMH, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – 
SMDS e a Secretaria Municipal do Trabalho, mas seis anos após o lançamento do 
Favela-Bairro o sistema ainda não está aprovado ou funcionando. 
 
O Marco Lógico do PROAP-II prevê como meios de aferição dos resultados obtidos: 
pesquisas de opinião com os beneficiários; dados da própria SMH, da Geo-Rio, fichas 
técnicas ou relatórios de supervisão da SMDS e do Sistema de Vigilância Nutricional da 
Prefeitura – SISVAN e levantamento amostral dos domicílios, dentre outros 
instrumentos. Segundo informações fornecidas, há estudos em andamento visando à 
construção de indicadores de impacto. 
 
Verifica-se assim que, no seu conjunto, as medidas apontadas ou não estão ainda 
presentes, ou não estão sob controle do Programa. Essa situação apresenta-se como um 
fator de risco para a continuidade e a sustentabilidade dos resultados alcançados e dos 
ganhos auferidos pela comunidade. 
 
Comparativamente a outras experiências conhecidas de urbanização e regularização de 
áreas informais, o papel secundário atribuído à participação popular e o relativo grau de 
acomodação ou dependência dos moradores inclusive de suas Associações, deixa a 
responsabilidade pelo futuro das favelas beneficiadas pelo Favela-Bairro quase que 
integralmente para a Prefeitura. As possibilidades de mudanças político-administrativas 
ou de postura técnica ou na situação das finanças municipais se apresentam assim como 
fatores de risco nada desprezíveis para as comunidades afetadas.  
 
Cumpre ainda salientar, como fator de risco, o descasamento das ações de urbanização 
com o processo de regularização da posse dos imóveis e o atraso observado neste último 
(apenas em cinco favelas a titulação foi concluída). 
 
Como medidas para garantir a permanência dos moradores na área após a conclusão do 
Projeto, o Favela-Bairro conta com as ações de geração de trabalho e renda no sentido 
que venham a melhorar a capacidade financeira das famílias dando-lhes não só 
condições de arcar com o pagamento das novas obrigações (taxas e tarifas e, quando for 
o caso, prestações de empréstimos obtidos) mas de “suportarem a pressão gerada pela 
valorização imobiliária”. No entanto, outros instrumentos jurídicos, urbanísticos e 
administrativos podem ser usados para reforçar essa expectativa quanto à situação 
econômico-financeira das famílias e minimizar os risco de apropriação por terceiros dos 
benefícios propiciados pelo Favela-Bairro. 
 
 
 
 
 

                                                 
169 Embora as atribuições apareçam claramente definidas, a presença dos POUSOs nas áreas é muitas 
vezes sentida pelas Associações de Moradores como uma ameaça ao seu papel de liderança comunitária. 
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Conclusões 
 
O Favela-Bairro é indiscutivelmente uma das experiências mais importantes em 
andamento no país pela sua escala de intervenção e pelo seu objetivo principal de 
promover a transformação das favelas em bairros populares, e por se constituir em um 
instrumento de política urbana e habitacional. O Programa tem influenciado outros 
Governos locais, no Brasil e no exterior, a replicarem as práticas adotadas. 
 
As principais lições que podem ser aprendidas com a sua criação e implementação, até o 
momento dessa análise, são as que seguem. 
 
Pontos fortes ou fatores de sucesso: 
 
• A inclusão espacial e social na cidade formal a qual se inicia pela inserção físico-

urbanística da favela no seu entorno e seu reconhecimento pelas autoridades 
competentes como um bairro popular da cidade. 

• O reconhecimento dos direitos dos moradores das favelas de acesso à moradia 
adequada, aos serviços públicos e sociais e a um ambiente de vida mais saudável, 
seguro e estimulante. 

• O respeito às peculiaridades sociais e culturais da comunidade e às características 
do físico-urbanísticas, naturais e construídas do sítio onde se encontram assentadas. 

• A forma de credenciamento e contratação de Escritórios de Arquitetura e 
Urbanismo, dotados de equipes multidisciplinares responsáveis pela boa qualidade 
e pela criatividade observada nos projetos e planos de intervenção, multiplicando a 
capacidade técnica da SMH de elaboração de projetos e de acompanhamento de sua 
execução. 

• A estratégia de priorizar as favelas de médio porte que, pelas suas condições físicas 
e sociais, apresentavam maior potencial de gerar resultados em curto prazo, e de 
servir como um grande laboratório para as equipes técnicas testarem seus 
conhecimentos, metodologias e práticas profissionais. 

• A estratégia de mobilização de recursos, assegurando recursos próprios em 
contrapartida a empréstimos externos, contratados diretamente junto à agência de 
cooperação regional, em montante que permite evitar a multiplicidade de fontes de 
financiamento, sempre um problema para o planejamento e a gestão financeira dos 
projetos de urbanização de favelas. 

• A integração de todos os componentes urbanísticos, ambientais, habitacionais e 
sociais necessários a elevar o padrão do assentamento e as condições de vida dos 
moradores. 

• A estratégia de divulgação e marketing das propostas adotadas e dos resultados 
alcançados, contribuindo para a visibilidade, o reconhecimento público e 
profissional e, em última análise, o apoio político e social à iniciativa da Prefeitura. 

 
Pontos fracos ou fatores de risco: 
 
• O processo de regularização fundiária descasado da urbanização põe em risco a 

efetiva transformação do assentamento em um bairro da cidade formal. 
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• A forma de gerenciamento da implementação do Programa ainda carece de uma 
solução definitiva, diante das dificuldades enfrentadas com a sua terceirização 
através de contratação de empresa(s) de consultoria170. 

• A ausência de mecanismos de gestão democrática que articulem a participação, em 
todas as fases do Programa, de representantes de todos os setores e segmentos do 
Governo e da sociedade/comunidade diretamente envolvidos ou interessados. 

• A ausência de um sistema permanente de monitoramento e avaliação, que permita 
acompanhar a evolução dos indicadores urbanos, habitacionais, ambientais e 
socioeconômicos, é um fator de risco para o desenvolvimento futuro do Programa. 
Tal sistema, quando implantado, deve permitir a retroalimentação do processo de 
concepção e implementação do Favela-Bairro, seu aperfeiçoamento e eventuais 
correções de rumo do Programa. 

• As medidas de controle do adensamento das áreas urbanizadas – “muros de 
contenção”, fiscalização pelos escritórios de campo e colaboração das Associações 
de Moradores – não exploram as possibilidades de instrumentos jurídicos, legais, 
urbanísticos e administrativos disponíveis, representando um fator de risco de 
deterioração futura dos investimentos públicos e degradação das condições de vida 
da comunidade. 

• Assegurar a permanência dos moradores originais nas áreas urbanizadas lastreada 
apenas na expectativa de melhoria de renda das famílias propiciada pelos projetos 
de geração de trabalho e renda, segundo a experiência disponível na cidade e no 
país, é um fator de risco. Contra-arrestar as pressões do mercado imobiliário 
informal que funciona dentro das favelas, exige a adoção de outras estratégias de 
regularização fundiária, redução de subsídios, recuperação de custos e de controle 
do uso e ocupação da área. 

                                                 
170 No que pese a contratação de gerenciamento externo não ser uma opção do Programa, mas uma 
imposição da agencia financiadora. 
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Narrativa 
 
Com 2.443.107171 habitantes, Salvador tem a quase totalidade de sua população vivendo 
em área urbana (99,96%), sendo 875.033 pessoas (35,83% da população urbana) em 
assentamentos informais. Existem 380 favelas e 171 loteamentos clandestinos em 
Salvador, segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – 
CONDER. Nos assentamentos informais se localizam 208.342 unidades habitacionais, 
correspondendo a 32% do total de domicílios. 
 
O Projeto Ribeira Azul, cujos estudos preliminares tiveram início em 1992 e as 
intervenções físicas em 1995, contempla 20 destes assentamentos, onde residem cerca 
de 40 mil famílias172, sendo que famílias de renda extremamente baixa173 habitam 
majoritariamente em palafitas. 
 
Com o objetivo expresso de mitigar a pobreza, o Ribeira Azul compreende ações de 
requalificação urbana e ambiental das Enseadas dos Tainheiros e do Cabrito. Essas 
enseadas, localizadas no fundo da Baía de Todos os Santos, fazem parte da região dos 
Alagados. De fato, observa-se que 12 assentamentos se localizam em áreas inundáveis e 
dez em áreas de proteção ou preservação ambiental.  
 
A cargo da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, 
contando com a participação da Prefeitura Municipal de Salvador entre outras parcerias 
relevantes174, o Projeto Ribeira Azul se propõe a: redefinir o limite externo das 
Enseadas dos Tainheiros e do Cabrito mediante aterro (cerca de 60ha) e implantação de 
vias de borda que impeçam o avanço de novas palafitas sobre o manguezal; dotar os 
assentamentos de infra-estrutura básica e equipamentos sociais175; produzir novas 
unidades habitacionais para o remanejamento das famílias atingidas pelo processo de 
aterro das áreas ocupadas por palafitas (foram construídos 1.433 embriões), além de 
financiar melhorias habitacionais para a população das comunidades do entorno. 
 
Os aspectos sociais são contemplados pelo apoio ao processo de organização da 
comunidade e ao fortalecimento da cidadania, materializados na implementação dos 
equipamentos e serviços comunitários, além da implantação de cursos de capacitação 
profissional que habilitem a mão-de-obra local para os requisitos do mercado de 
trabalho. Em relação aos aspectos ambientais, além de contribuir para a despoluição da 
Baía de Todos os Santos, através da extensão das redes de saneamento, o Projeto tem 
como objetivo a recuperação dos manguezais da área, incrementando seu potencial 
econômico. 
 

                                                 
171 IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000. 
172 Cerca de 15% da população moradora em assentamentos informais e 6% da população total do 
Município. 
173 Rendimentos mensais médios de 1,54 e 0,84 salários mínimos por família para as populações de “terra 
firme” e palafitas, respectivamente, sendo que 287 domicílios são de famílias que se declaram sem 
rendimentos ou vivendo de auxílio. 
174 São elas: Associação Primeiro de Maio, Igreja, ASVI, Banco Mundial. 
175 Está prevista a reforma/requalificação de 29 equipamentos comunitários, incluindo quadras esportivas, 
creches, escolas, centros profissionalizantes, módulos policiais, centros de comercialização, cooperativa 
de microcrédito e mercado de peixe. 
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Conforme estimativa da CONDER, este conjunto de ações beneficia diretamente cerca 
de 10 mil famílias176. 
 
Diante dos resultados alcançados e contando com o apoio da cooperação italiana, o 
Governo do Estado decidiu ampliar a escala e o escopo da intervenção, melhorar a 
integração das ações pontuais realizadas e assegurar as condições institucionais de 
sustentabilidade dos investimentos já realizados. Surge, assim, em 2001, o Programa 
Ribeira Azul cuja meta é beneficiar 150 mil pessoas (indiretamente). A transição da 
escala do Projeto para o Programa se dará através do Programa de Apoio Técnico e 
Social – PATS, a ser desenvolvido com a cooperação técnica e financeira do Ministério 
de Relações Exteriores da Itália prestada no âmbito do Plano de Ação do Cities 
Alliance/ Cities Without Slums.  
 
Enquanto o Projeto contou com recursos próprios e do Orçamento Geral da União, além 
de empréstimos obtidos junto ao Banco Mundial, ao BID e à Caixa Econômica Federal, 
no montante de US$46,490.055, o Programa terá início com recursos assegurados pelo 
Ministério de Relações Exteriores da Itália, através de uma doação multilateral inserida 
no Plano de Ação do Cities Alliance for Cities Without Slums no montante de 
US$4,329,286. No entanto, a ampliação do escopo e da escala de intervenção exigirá a 
mobilização de novos e adicionais recursos que permitam a sua conclusão, no montante 
estimado de US$17,652.174, ainda não equacionados. 
 
 
Análise 
 
Inicialmente, cumpre observar que estamos lidando com um projeto considerado 
representativo da experiência brasileira com a urbanização e regularização de 
assentamentos informais177. 
 
O reconhecimento público do Ribeira Azul decorre basicamente dos resultados e 
contribuições que o Projeto vem acumulando para: (a) a melhoria ambiental e urbana 
dos assentamentos beneficiados e da orla marítima de Salvador; (b) a efetiva melhoria 
das condições de acesso à habitação e aos serviços públicos de segmentos da população 
urbana em situação social e econômica desfavorável, e (c) ampliação das oportunidades 
de inclusão social da população beneficiada. 
 
A visibilidade do Ribeira Azul decorre dos seguintes fatores: 
 
• Inserção no Programa Baía Azul de despoluição da Baía de Todos os Santos; 
• Continuidade da ação governamental na região dos Alagados, revelando o apoio 

político-institucional do Governo do Estado; 
• Contribuição para a melhoria e a sustentabilidade urbana das áreas conhecidas como 

Alagados, particularmente nas Enseadas dos Tainheiros e do Cabrito, e para a 
melhoria das condições ambientais da Baía de Todos os Santos, inclusive 
recuperação dos manguezais;. 

                                                 
176 Ver comentário na página 16. 
177 O Projeto Ribeira Azul foi selecionado como uma das dez melhores práticas de gestão que contaram 
com o apoio técnico e/ou financeiro da CAIXA sendo premiado em 2001 pelo Prêmio CAIXA Melhores 
Práticas. 
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• Efetiva melhoria do acesso à habitação e aos serviços públicos, particularmente pela 
substituição das palafitas, construção de embriões habitacionais, remanejamento da 
população em situação de risco, drenagem e aterro das áreas alagadas, provisão de 
serviços de saneamento básico e coleta de lixo, oferta de crédito para a realização de 
melhorias habitacionais; 

• Ampliação das oportunidades de inclusão social mediante ações de educação, saúde 
pública, treinamento da mão-de-obra para o mercado de trabalho e fortalecimento da 
cidadania mediante organização e participação da comunidade; 

• Assistência técnica da AVSI – Associação Voluntários para o Serviço Internacional, 
uma ONG italiana, e apoio financeiro do Banco Mundial. 

 
A análise das informações constantes do template permite identificar os fatores de 
sucesso, os entraves e problemas enfrentados na concepção e na implementação do 
Projeto e os fatores de risco para a sua continuidade e a sustentabilidade dos resultados 
alcançados. 
 
Fatores de sucesso que distinguem e explicam o reconhecimento do Ribeira Azul: 

 
• Impactos ambientais urbanos positivos: redução de risco ambiental, recuperação dos 

manguezais, redução da poluição hídrica provocada pelo despejo de esgotos 
sanitários na Baía de Todos os Santos, ampliação da cobertura dos serviços de água 
potável e esgotamento sanitário, coleta de lixo. 

• Parcerias sólidas com a Igreja, a Associação Primeiro de Maio e, particularmente, 
com a AVSI. 

• Remanejamento das famílias vivendo em palafitas, e, portanto em situação de risco, 
dentro do próprio perímetro do Projeto. 

• Possibilidade de manutenção das palafitas nas áreas aterradas, reduzindo o 
deslocamento das famílias, articulada com oferta de opções para as que desejavam 
se mudar para outras localidades. 

• A criação da Cooperativa de Habitação, Produção e Serviços de Novos Alagados. 
• A participação popular, o fortalecimento dos movimentos organizados e das 

lideranças comunitárias, bem como a criação e o funcionamento do Conselho 
Comunitário. 

• A continuidade político-institucional, administrativa e operacional assegurada pela 
CONDER178 e a longa convivência da sua equipe técnica com projetos semelhantes 
executados em Alagados. 

• Integração físico-urbanística, ambiental e social das intervenções. 
• A implantação das vias de borda, tanto como elementos de contenção de novas 

invasões, quanto de solução para melhorar a acessibilidade e a circulação de 
veículos e pedestres. 

 
 

                                                 
178 Em 1991, a CONDER teve seu estatuto alterado, estendendo sua atuação a todo o território do Estado. 
A partir de 1994, assume a coordenação do projeto de urbanização dos Novos Alagados no âmbito do 
Programa Viver Melhor e, em 1998, acaba por incorporar as funções da URBIS – empresa estadual de 
habitação. 
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A concepção do Projeto: da questão ambiental urbana à questão social 
 
O Projeto Ribeira Azul é identificado pela CONDER como um Projeto de 
Requalificação Urbana (e Ambiental) da Enseada dos Tainheiros e do Cabrito. 
 
A opção pela mencionada enseada como área de intervenção, no âmbito do Programa 
Baía Azul179, deveu-se, sobretudo, à precariedade das condições de vida da população 
morando em palafitas, um problema social que adquiriu, ao longo do tempo, 
repercussão nacional e internacional. 
 
O Ribeira Azul foi concebido originalmente como um projeto setorial de saneamento 
ambiental, no qual o equacionamento do problema das palafitas se fazia necessário pela 
sua contribuição para o assoreamento e poluição da Baía de Todos os Santos, além de 
reduzir a situação de risco dos moradores. 
 
A concepção seguiu inicialmente os mesmos parâmetros técnicos adotados nos projetos 
anteriores da área dos Alagados, com duas notáveis exceções: (a) uma de natureza 
técnica, ao optar por fazer o aterro da área ocupada pelas palafitas de modo a não 
destruí-las e evitando a remoção, mesmo que temporária, dos moradores, durante as 
obras; (b) outra de natureza urbanística, ao projetar uma via de borda que funcionasse 
basicamente como um elemento de contenção de possíveis novas invasões das áreas 
alagadas. 
 
Quanto à primeira exceção, a opção por manter as palafitas a fim de minimizar o 
deslocamento, ainda que temporário, dos moradores e reduzir os custos sociais e 
econômicos envolvidos no remanejamento das unidades habitacionais, é apontada como 
uma solução inovadora no contexto dos projetos anteriores de urbanização dos 
Alagados. Segundo as informações disponíveis, a técnica de aterro e drenagem adotada 
foi bem-sucedida. A manutenção das estruturas habitacionais, bastante precárias, no 
entanto, exigiu em contrapartida a oferta de crédito para que as próprias famílias 
pudessem assumir os encargos com as melhorias habitacionais necessárias, ou melhor, 
indispensáveis. 
 
Quanto à segunda exceção, embora seja necessário verificar se, no longo prazo, as vias 
de borda conseguirão efetivamente segurar novas invasões na orla das Enseadas dos 
Tainheiros e do Cabrito, depoimentos dos técnicos encarregados do acompanhamento 
das obras apontam a solução como uma boa técnica de contenção180. Por outro lado, ao 
assegurar um tratamento urbanístico e viário típico de orla marítima, a via de borda 
contribuirá, quando completada181, para melhorar a circulação de veículos, inclusive 
facilitando a fiscalização sobre a ocupação da área, e para recuperar a paisagem urbana. 
A expectativa é de que a satisfação dos moradores beneficiados com maior 
acessibilidade, fruição e visão da orla funcione também para maior controle social sobre 
novas invasões. 
 

                                                 
179 O Programa Baía Azul tem por objetivo geral contribuir para a despoluição da Baía de Todos os 
Santos, com ênfase na melhoria das condições de saneamento básico da cidade de Salvador.  
180 Embora até o momento ainda seja muito pequena a extensão dos trechos construídos. 
181 Até o momento foram implantados apenas 300m na área denominada Novos Alagados I e 400m em 
Alagados II. 
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Contudo, em conseqüência das pressões exercidas por uma população com longa 
tradição de organização182 e luta pelos seus direitos de cidadania, apoiada por atores 
sociais relevantes183, os gestores do projeto decidiram introduzir mudanças substanciais 
na concepção inicial do Projeto no sentido de incorporar um forte componente social. É 
importante notar que a experiência anterior do Programa Viver Melhor184 nos Alagados, 
sendo um precedente de intervenções de cunho social, veio reforçar os argumentos dos 
que postulavam junto à CONDER a inclusão de componente social no Ribeira Azul. 
 
Definida a nova abordagem do Projeto, foi necessário fazer em 1995 a atualização do 
diagnóstico socioeconômico, ambiental e físico-urbanístico dos assentamentos, 
realizado em 1993, agora incluindo pesquisas detalhadas sobre as tipologias 
habitacionais predominantes. As variáveis consideradas na etapa de diagnóstico 
obedeceram não apenas aos requisitos comumente adotados nesse tipo de 
levantamento185, mas também às prioridades definidas conjuntamente pela CONDER, 
AVSI e organizações comunitárias, contemplando a reforma de equipamentos e serviços 
comunitários existentes (ainda que precários) e o incremento das atividades de geração 
de trabalho e renda. 
 
Entretanto, este diagnóstico não incorporou a questão da segurança, problema que 
posteriormente se revelou fundamental na determinação da permanência dos moradores 
na área. De fato, segundo a CONDER, as ocorrências de violência urbana estão mais 
localizadas em alguns bairros, destacando-se o Boiadeiros. Mas, segundo se informa, as 
autoridades estaduais responsáveis pela segurança já estão colaborando com o Projeto 
no sentido de mudar o relacionamento com a comunidade e manter uma presença mais 
efetiva dentro dos Alagados. 
 
A nova concepção do projeto foi sendo gerada de forma progressiva de modo a ir 
construindo, com o apoio da equipe técnica e social, da ASVI e da participação da 
comunidade, um projeto integrado de urbanização e regularização dos assentamentos. 
Essa paulatina incorporação de novos componentes sociais é considerada uma 
característica positiva do Projeto, permitindo um melhor atendimento das demandas 
sociais vocalizadas pelas lideranças comunitárias e, por conseguinte, uma maior 
aceitação da intervenção realizada. 
 
Como resultado, o escopo do projeto foi ampliado, passando a incluir creches, escolas, 
centros profissionalizantes, mercado público, equipamentos esportivos, reforma dos 
equipamentos sociais existentes, ações de capacitação profissional e de apoio a grupos 
vulneráveis, além da ampliação da área de intervenção para incorporar áreas alagadas 
que foram aterradas e consolidadas mas que não receberam os benefícios da 
urbanização. 
 
                                                 
182 Existem mais de 30 associações comunitárias atuantes no entorno das Enseadas dos Tainheiros e do 
Cabrito. 
183 Associação Voluntários para o Serviço Internacional – AVSI, Igreja e a Associação Primeiro de Maio.
184 O Programa Viver Melhor, contando com o apoio financeiro da Caixa Econômica Federal, é um 
programa realizado pelo Governo do Estado da Bahia, em vigor desde 1995. Objetiva a recuperação de 
áreas degradadas, insalubres ou inadequadas para moradia, através da melhoria das condições de 
habitabilidade.
185 Perfil socioeconômico dos residentes, situação de saúde e educação, organização comunitária, perfil de 
emprego e renda, inserção profissional, situação de moradia, tipologia habitacional, distribuição da 
população por sexo, faixa etária e origem. 
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O sucesso da experiência-piloto e o gradativo processo de interação entre as 
Associações de Moradores, a ASVI e a CONDER possibilitaram a transformação da 
experiência em um Programa Integrado. A partir deste momento, as áreas objeto de 
intervenção passam a ser: Alagados II, III, IV, V e VI, Baixa do Caranguejo, Joanes 
Centro-Oeste, Mangueira, Mudança, Novos Alagados – I e II e Plataforma. 
 
A concepção de um projeto integrado, que visa promover melhorias ambientais, 
habitacionais, urbanísticas, sociais e econômicas e, sobretudo, que trabalha com a 
participação da população e em parceria com organizações sociais, foi decisiva para os 
resultados alcançados e importante para a sua continuidade e mobilização de novos 
recursos e parceiros. 
 
Outro aspecto importante que deve ser destacado quanto à concepção refere-se às 
soluções habitacionais propostas que apresentam uma tipologia variada, de acordo com 
as necessidades e possibilidades financeiras das famílias atendidas pelo Projeto. A 
saber: (a) construção de embriões para alojar as famílias remanejadas das palafitas; (b) 
melhorias habitacionais das unidades situadas nas áreas aterradas (hoje consolidadas); 
(c) melhoria ou construção de unidades sanitárias. 
 
Complementando as alternativas oferecidas, as famílias ocupantes das áreas aterradas 
podem recorrer a empréstimos  para a melhoria e ampliação das suas casas. No 
entanto, depoimentos dos líderes comunitários expressam o grau de insatisfação das 
famílias localizadas em terra firme por não terem sido também beneficiadas com 
melhorias habitacionais, nem terem sido enquadradas, pelo menos por enquanto, nos 
mecanismos de crédito operados pela Cooperativa Habitacional. 

186

 
Note-se que a variável renda teve uma importância fundamental para a determinação 
das soluções habitacionais adotadas, visto que a renda média familiar na área varia de 
1,54 salários mínimos, para as famílias localizadas em terra firme a 0,84 SM para as 
famílias que vivem em palafitas187. 
 
Inicialmente, para alojar as famílias remanejadas das palafitas, foram projetados 
embriões de 22m² localizados em lotes de 65m². Mas, devido à pressão das associações 
comunitárias, o Projeto passou a adotar embriões de 49m . Os embriões têm previsão de 
ampliação pelos próprios moradores, os quais podem obter créditos de até R$1.500,00 
junto à Cooperativa Habitacional. 

2

 
Ressalte-se, porém, que não se dispõe de informação sobre os limites impostos a essas 
expansões da área construída. A tendência, segundo demonstrado pela experiência 
brasileira, é que a iniciativa dos moradores acaba por gerar o excessivo adensamento da 
ocupação do solo e a deterioração dos padrões de urbanização alcançados, 
comprometendo assim a qualidade de vida da comunidade. Tais impactos são 
provocados por uma atividade de autoconstrução completamente desregulada que não se 
subordina ao quadro legal vigente, nem ao controle das autoridades competentes. 

                                                 
186 Ver comentários sobre a concessão do financiamento mais adiante.   
187 Na ausência de informações disponíveis no momento das entrevistas, os cálculos foram estimados 
considerando-se as médias encontradas para os assentamentos Joanes Centro-Oeste, Alagados I e 
Alagados II. Entretanto, segundo dados disponíveis pelo IBGE, Censo Demográfico 2000 para o 
município de Salvador: 19,36% dos chefes do domicílio ganham até 1 S.M., 30,32% de 1 a 3 S.M. e 
14.05% se declaram sem rendimentos. 
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Para a coleta do esgoto domiciliar foi adotada a modalidade de saneamento 
condominial, técnica esta já bastante difundida no Brasil inclusive com apoio do Banco 
Mundial. Registre-se, porém, que houve resistências da população à alternativa 
tecnológica adotada. Muito embora a implantação do saneamento condominial tenha 
sido acompanhada da necessária educação sanitária dos usuários, a comunidade não se 
dispõe a assumir as responsabilidades pela manutenção da rede. 
 
Quanto à concepção dos demais componentes do Ribeira Azul – equipamentos 
comunitários, redes e serviços de infra-estrutura, e projetos sociais – não apresentam 
nenhuma característica particular ou inovadora que a distinga das demais experiências 
conhecidas no país. Mas cumpre ainda assinalar a boa qualidade arquitetônica e 
construtiva das edificações, constatada in loco, um aspecto importante para a 
valorização social e econômica da área. 
 
Conforme estimativa da CONDER, este conjunto de ações beneficia diretamente cerca 
de 10 mil famílias, incluindo as 1.433 que receberam novas unidades habitacionais, as 
3.100 servidas com ligações domiciliares de água, 3,5 mil servidas com sistema de 
esgotamento sanitário (mais 2.000 ligações em execução), entre outros benefícios. 
 
 
Mobilização de recursos  
 
Uma etapa crucial de qualquer projeto, uma vez definida a sua concepção, refere-se à 
mobilização dos recursos necessários à sua efetiva viabilização. No caso do Ribeira 
Azul, a oportunidade de planejar e iniciar a intervenção se materializou pela 
possibilidade de redirecionamento de recursos provenientes de empréstimo do Banco 
Mundial destinados a ações de saneamento básico, no âmbito do Programa de 
Despoluição da Baía de Todos os Santos.  
 
Tais recursos, no montante de R$13,62 milhões, foram destinados a obras de 
urbanização, infra-estrutura e soluções habitacionais.  188

 
Recursos para a execução dos componentes sociais  foram obtidos junto ao Cities 
Alliance no montante de R$480 mil para os componentes sociais. 

189

 
O Governo do Estado conseguiu captar recursos adicionais junto à União (Orçamento 
Geral da União – R$10,01 milhões e Habitar-Brasil BID – R$9,48 milhões), à Caixa 
Econômica Federal (FGTS – R$9,09 milhões) e à cooperação italiana através do Cities 
Alliance (R$9,89 milhões), tendo aportado R$9,39 milhões de recursos próprios, 
totalizando R$61,48 milhões (equivalentes a US$26,73 milhões). 

 
Entretanto, segundo documento do Projeto de Apoio Técnico e Social – PATS , entre 
investimentos realizados e disponíveis, o Estado conseguiu mobilizar US$46,490,055, 

190

                                                 
188 Aquisição de terreno, terraplenagem, custos de reassentamento, construção dos embriões, 200 
unidades sanitárias, obras complementares, melhorias habitacionais (material de construção), redes de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, sistema viário (vias de borda). 
189 Organização comunitária, geração de trabalho e renda, educação sanitária e componente ambiental. 
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nos quais estão incluídos os recursos do próprio PATS no montante de US$4,329,286. 
Este montante corresponde a 74,2% do custo total do Programa Ribeira Azul, estimado 
em US$68,471.515. Assinalando que as fontes referentes à mobilização de recursos são 
contraditórias. 
 
Uma característica comum a todos os projetos e programas integrados de urbanização e 
regularização de assentamentos informais no Brasil é a necessidade de buscar recursos 
em diversas fontes – onerosas ou não, domésticas ou externas. Este fato exige a 
montagem de uma engenharia financeira mais ou menos complexa e uma rigorosa 
administração financeira. 
 
Acrescente-se que, em geral, as responsabilidades de planejamento, captação, 
contratação e execução financeira são atribuídas aos órgãos competentes da 
Administração direta, seja do Estado ou do Município. Além do mais, em inúmeros 
casos, a função de agente promotor ou gestor cabe a uma entidade da Administração 
indireta, a qual tem maior flexibilidade de ação. Assim, o êxito da mobilização e da 
aplicação dos recursos, a boa execução e controle do orçamento do projeto ou programa 
dependem muito da eficiente cooperação que se estabeleça entre os órgãos e entidades 
envolvidos. A experiência mostra que essa não é uma questão trivial a ser resolvida 
antes do início da implementação do projeto, requerendo disciplina institucional e 
sucessivos ajustes de programação. 
 
Em geral, pode-se constatar que no caso em análise se repete a mesma situação 
encontrada, via de regra, nas demais experiências realizadas no país. Fica claro que o 
principal entrave na execução não está na falta de recursos, mas sim na sua aplicação 
tempestiva. 
 
Os entraves podem ser de natureza técnica, decorrentes de falhas de concepção ou 
detalhamento dos projetos técnicos, as quais geram atrasos nas obras, ou de natureza 
institucional, decorrentes de falhas de gerenciamento ou de articulação entre os diversos 
órgãos e entidades intervenientes na implantação do projeto. 

O elenco de atividades previstas no PATS sugere que as possíveis falhas são 
reconhecidas e que para supri-las algumas medidas estão sendo tomadas pela CONDER 
com vistas a aperfeiçoar a implementação do Programa Ribeira Azul. Tais como a 
constituição de uma Unidade Gestora do Projeto – UGP, elaboração de planos 
detalhados e projetos básicos completos, elaboração do plano de monitoramento e 
avaliação das ações físicas e sociais do Programa, entre outras. 
 

Implementação 
 

 
Os principais entraves apontados e detectados foram: 

 

  

Como seria de esperar os maiores problemas surgem na fase de implementação do 
projeto. E, neste sentido, o Ribeira Azul não se distingue das demais experiências de 
urbanização de favelas conhecidas no Brasil. 

                                                                                                                                               
190 BAHIA. Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia. Programa de redução da pobreza 
urbana na área do Ribeira Azul: projeto de apoio técnico e social (PATS): relatório da situação atual do 
Programa Ribeira Azul. Salvador, 2002. 18 p. 
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• O processo de integração interinstitucional e intergovernamental, pois não existem 
mecanismos eficazes e nem práticas institucionais que induzam a uma efetiva 
integração apesar de que nos documentos do projeto estão explicitados 
(“burocraticamente”) as funções e os papéis de cada órgão. 
 
• Falta maior capacitação profissional dos assistentes sociais para lidarem com os 
conflitos com as lideranças comunitárias, principalmente as que têm vínculos político-
partidários mais explícitos. Faltam aos técnicos o domínio de conhecimentos e práticas 
que melhorem o relacionamento com a comunidade e os processos e instrumentos de 
comunicação social requerem aperfeiçoamento. A resistência dos moradores em aceitar 
as intervenções físicas – tais como implantação de esgoto e drenagem, abertura de ruas 
e deslocamento dos moradores para outros locais – poderia ser minimizada através de 
uma comunicação social mais adequada. 
 
• A complexidade dos procedimentos necessários à retirada das palafitas, à 
recuperação dos manguezais e à implantação do esgotamento sanitário (esgoto 
condominial) evidenciou as lacunas no nível de conhecimentos do corpo técnico quanto 
às técnicas de intervenção, exigindo a constante convocação de consultores 
especializados. 
 
• O ritmo e o escopo das intervenções físicas são focos de problemas com as 
comunidades. A reformulação do “modelo” de intervenção, ainda centrado nas 
intervenções físicas, seria importante para propiciar maior autonomia aos beneficiários 
finais e reduzir custos com as empreiteiras. (mas a equipe técnica não dispõe de 
informações mais precisas sobre custos). Não fica claro qual seria o tipo de 
reformulação – “pensar em modelos alternativos” levaria a crer em co-gestão ou 
autogestão, já que o entrevistado menciona que uma alternativa seria a transferência de 
maiores responsabilidades às cooperativas existentes191. 
 
• Segundo o Coordenador de Projetos, Cezar Ramos, o Ribeira Azul, como modelo de 
urbanização integrada, não é passível de ser reproduzido pois os custos do Programa 
resultaram muito altos . De acordo com o entrevistado, seria necessário criar 
alternativas para baixar os custos da intervenção, embora não tenham sido explicitadas 
quais alternativas seriam recomendáveis. Este problema afeta a possibilidade de 
ampliação/replicação da prática e da escala de intervenção. Provavelmente afetou a 
extensão das melhorias habitacionais das moradias localizadas em terra firme, uma 
reclamação feita pelos moradores atingidos pela restrição. Examinando os custos dos 
componentes constantes do item 15 do template, observa-se que os custos unitários das 
obras e serviços estão dentro de parâmetros usuais encontrados em projetos 
semelhantes, em outras cidades e localidades. 

192

 

                                                 
191 Cooperativa Habitacional (COMONAL) e Cooperativa de Construção Predial (COPREDE). 
192 O quadro 15 Custos dos Componentes, constante do template, apresenta custos que foram calculados 
pelo consultor a partir dos custos dos projetos Novos Alagados II. Se é válida essa opção, na ausência da 
disponibilidades dos dados globais do Ribeira Azul, conforme mencionado, o custo total por família é de 
R$9.121,24, um parâmetro bastante razoável para uma intervenção integrada se comparado com outros 
projetos sendo analisados pelo Cities Alliance. Observe-se, contudo, que no documento do PATS o custo 
por domicílio das obras contratadas até 1999 é de R$4.184,00 (taxa de câmbio de 1 US$=1 R$), enquanto 
das obras contratadas após aquele ano é de R$7.231,20 (taxa de câmbio 1 US$ = R$ 2,3). 

 166



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

• A continuidade administrativa e operacional, assegurada pela ausência de mudanças 
substanciais na Administração Estadual, que poderiam ter ocorrido em função de 
rupturas político-partidárias, via de regra é considerada um fator positivo para o sucesso 
de um projeto. No entanto, no caso do Ribeira Azul, esta situação é apontada como 
causa de uma indesejável “burocratização” no desenvolvimento do Projeto (“imprimiu 
uma forte processualidade na definição do desenho institucional e escopo técnico”). 
 
• As transformações sofridas pelo Ribeira Azul de um projeto orientado para o 
saneamento básico para uma intervenção integrada nem sempre foram planejadas e 
definidas pelos seus gestores diretos e sua equipe técnica de campo. Neste processo de 
“construção progressiva” da intervenção integrada, comenta-se que as decisões foram 
tomadas sem ouvir os técnicos sociais e as equipes de campo envolvidas na execução 
das obras. 

 
• Nota-se o distanciamento entre o planejamento e a gestão financeira (negociação 
financeira com as agências financiadoras e controle), comandada pela Secretaria 
Estadual de Planejamento, os gestores do projeto (CONDER) e as equipes técnicas 
responsáveis pela execução das obras e serviços e pelas equipes sociais. Foi observado 
no preenchimento do template que a equipe técnica, em geral, desconhecia os dados 
financeiros das obras e serviços em andamento. Esse desconhecimento, segundo os 
depoimentos colhidos, afeta particularmente o trabalho das equipes de campo que se 
relacionam mais diretamente com os moradores, tendo que prestar esclarecimentos e 
justificar ações/decisões da CONDER. 

 
• Confirmando a experiência brasileira, a expectativa das dificuldades a serem 
enfrentadas na regularização fundiária dos assentamentos informais, a este componente, 
via de regra, não se atribui a prioridade que seria desejável. No caso do Ribeira Azul o 
processo de regularização fundiária encontra-se ainda no estágio inicial de tramitação 
do processo de requisição da transferência das áreas pertencentes ao domínio da União 
para o Governo do Estado da Bahia (a maior parte dos assentamentos está localizada em 
áreas de Marinha pertencentes, portanto ao patrimônio da União). Segundo a CONDER, 
somente após a transferência, começará propriamente o processo de regularização 
fundiária. No entanto, o próprio Plano de Regularização Fundiária ainda deverá ser 
elaborado dentro das atividades previstas no PATS. 
 
 
A operação do projeto: fatores de risco que podem ameaçar a continuidade e a 
sustentabilidade do Projeto  
 
Superada a fase de implantação das obras e serviços programados, a dinâmica natural do 
desenvolvimento da área e da comunidade exige cuidados especiais para que a iniciativa 
do Poder Público não seja frustrada, nem que os recursos aplicados sejam desperdiçados 
pelo mau uso ou desvirtuamento dos equipamentos, serviços e espaços urbanizados. 
 
De fato, a experiência brasileira mostra que, no médio e longo prazos, a sustentabilidade 
dos resultados alcançados e das melhorias sociais, urbanas e ambientais conquistadas 
dependerá de uma gestão adequada dos fatores de risco que se apresentam após a 
conclusão dos projetos de urbanização e regularização dos assentamentos informais. 
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A melhoria progressiva das condições de vida e moradia da população, a sua inclusão 
social e a integração da área na “cidade formal” são objetivos de desenvolvimento a 
serem alcançados no médio e longo prazos. Por esse motivo, é importante identificar se 
existem e quais são os fatores de risco de solução de continuidade e sustentabilidade do 
Projeto na fase de operação ou pós-conclusão. 
 
No caso do Projeto Ribeira Azul, em princípio, a sua continuidade está assegurada pela 
implementação do Programa Baía Azul. Cabe, no entanto, verificar se a execução do 
Projeto de Apoio Técnico e Social – PATS – virá contribuir, não apenas para o 
aperfeiçoamento da intervenção do Estado, como também para minimizar os fatores de 
risco apontados. 
 
 
Financeiros 
 
Quanto à continuidade, observa-se um tipo de risco financeiro referente à garantia de 
que o Estado conseguirá mobilizar, no curto prazo, novos e adicionais recursos que 
permitirão a conclusão das intervenções programadas. Tais recursos dependem: (a) da 
efetiva aprovação e celebração de aditivos aos contratos em vigor, e (b) do bom termo 
das negociações necessárias à obtenção de novos empréstimos e financiamentos, 
provavelmente junto à SEDU, à Caixa Econômica Federal e ao BNDES. 
 
A saber :  
 
• Para a conclusão do Programa serão necessários cerca de R$40 milhões, ainda sem 

uma efetiva garantia de que serão disponibilizados, dificultando a manutenção das 
metas e objetivos globais do Ribeira Azul. 

• Todos os contratos necessitam de aditivos financeiros decorrentes de prováveis 
falhas de orçamentação, execução ou contratação das empreiteiras. 

 
Quanto à sustentabilidade financeira, observam-se dois tipos de riscos: (a) o primeiro 
decorrente da capacidade e do interesse do Estado em manter no longo prazo o alto 
nível de subsídios praticado no Programa; (b) o segundo decorrente da capacidade da 
população em manter, no médio prazo, seus compromissos financeiros com o 
pagamento das prestações habitacionais – seja dos embriões, seja das melhorias 
habitacionais. No longo prazo, a população deverá ser capaz de pagar as tarifas dos 
serviços de água e esgoto e energia elétrica. 
 
A saber : 
 
• O Programa não prevê mecanismo de recuperação  de custos diretamente dos 

beneficiários. O Estado arcará com 88% do custo dos embriões, subsidiados pelo 
orçamento fiscal, na premissa de que a renda da população não lhe permite assumir 
os compromissos com o retorno dos investimentos realizados. As prestações 
habitacionais se limitam a 10% do salário mínimo. 

193

• Não está previsto nenhum incremento na arrecadação do IPTU na área. 

                                                 
193 Recuperação meramente simbólica, de 12% dos custos de produção da unidade habitacional. 

 168



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

• Os empréstimos destinados às melhorias habitacionais, concedidos pela Cooperativa 
Habitacional com recursos doados pelo Estado, limitados em R$1.500,00 por 
família. 

• Não está prevista redução das tarifas públicas a serem cobradas pela EMBASA e 
pela COELBA. 

• Para contrapor-se a esse risco, considerando o baixo nível de renda da população e a 
situação precária de emprego e ocupação (ver Quadros 6.6 e 6.7 do template), o 
Programa desenvolve ações de geração de trabalho e renda, concentradas 
basicamente na oferta de cursos de capacitação da mão-de-obra, estímulo ao 
cooperativismo (cooperativa habitacional e cooperativa de pesca) e provisão de 
equipamentos e instalações para comercialização dos produtos (mercado de peixe). 
Note-se, contudo, que os recursos destinados a este componente montam apenas a 
1,06% do custo total do projeto e apenas 15% dos recursos disponíveis foram 
aplicados até a data da coleta de informações. No entanto, registre-se a ênfase 
atribuída no PATS a esse componente, fora algumas ações e recursos aportados por 
outras organizações. 

 
 
Institucionais 
 
Quanto à continuidade de apoio institucional ao desenvolvimento local e à 
sustentabilidade das ações empreendidas, observa-se a existência dos seguintes riscos: 
(a) problemas internos decorrentes de dificuldades de integração interinstitucional no 
âmbito da Administração Estadual; (b) a baixa participação da Prefeitura de Salvador no 
encaminhamento de soluções, uma vez que coube ao Estado assumir a liderança, a 
gestão e o financiamento do Programa; (c) o forte protagonismo da AVSI, cuja parceria 
se revelou fundamental para o êxito da iniciativa, mas cuja permanência na área no 
longo prazo independe da vontade política do Governo do Estado da Bahia. 
 
Cumpre ressaltar que é competência da Prefeitura de Salvador a aprovação dos planos e 
projetos de parcelamento e loteamento do solo, urbanístico e das edificações, cumpridas 
as normas da legislação urbanística, edilícia e ambiental que correspondem. A 
CONDER afirma que à Prefeitura convém que o Estado assuma integralmente a 
responsabilidade pelo Programa, situação facilitada sobremaneira pela sintonia político-
partidária entre o Governador e o Prefeito. 
 
Assinala-se que toda a legislação de regulação urbana do Município, segundo registrado 
no template, está extremamente defasada, datando de 1984/1985. Na vigência da Lei nº 
10.527/2001, ressalte-se que sendo o Plano Diretor de Salvador de 1985 – data de sua 
última revisão –, o Ribeira Azul não poderá se beneficiar dos novos instrumentos de 
regulação disponibilizados pelo Estatuto da Cidade. A revisão do Plano Diretor, exigida 
pela mencionada lei, é um processo administrativo e político que, via de regra, envolve 
a negociação de conflitos de interesse sobre o uso e a ocupação do solo urbano e cujo 
resultado é sempre imprevisível. Assim, a tendência é de que o risco institucional seja 
alto, tanto para a efetiva regularização urbanística, quanto fundiária do Ribeira Azul. 
 
Contudo, existem fatores positivos para a minimização de possíveis riscos institucionais 
de reversão das expectativas, no longo prazo, a saber: a presença da(s) Cooperativa(s), 
das 30 associações comunitárias parceiras, a conscientização da população sobre os 
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riscos ambientais e a mobilização popular capaz de exercer pressões efetivas em defesa 
dos seus interesses, inclusive junto à Câmara de Vereadores, quando for o caso. 
 
 
Sociais 
 
Considerando o estágio em que se encontra o processo de regularização fundiária, as 
famílias correm o risco de não terem seus direitos de posse assegurados pelo 
competente documento legal. A experiência disponível mostra que o caminho a 
percorrer é longo e cheio de percalços, principalmente quando estão envolvidos os três 
níveis de Governo, além de interesses privados. 
 
 
Econômicos 
 
Como o Ribeira Azul tem por objetivo geral o combate à pobreza urbana, a 
sustentabilidade dos resultados alcançados no longo prazo depende do equacionamento 
de fatores econômicos que podem afetar a comunidade beneficiária, além de problemas 
macroeconômicos do país, cuja solução se encontra fora da esfera de atuação do 
Governo Estadual, tais como: capacidade do Estado de manter os subsídios concedidos, 
capacidade de absorção da mão-de-obra pelo mercado de trabalho, evolução do mercado 
imobiliário formal e informal, estabilidade nos preços dos materiais de construção, 
manutenção de políticas sociais compensatórias, entre outros.  
 
A expectativa de intervenções integradas de urbanização de favelas e regularização 
fundiária, as quais apresentam, como no caso, um forte componente social, é melhorar 
as condições de inclusão social da população beneficiada na sociedade local. 
 
Quanto mais o Programa buscar e conseguir efetivamente integrar a comunidade no 
contexto do desenvolvimento econômico local, maiores serão as possibilidades de 
assegurar a manutenção do processo de inclusão socioeconômica e menores os riscos 
futuros de natureza econômica. 
 
 
Urbanísticos  
 
A história da ocupação dos Alagados e das intervenções do Estado com vistas à sua 
solução mostra que existem riscos de crescimento não controlado da comunidade 
beneficiada, afetando a sustentabilidade dos resultados alcançados pelo Ribeira Azul, no 
longo prazo. Na hipótese de o Estado não conseguir oferecer alternativas de 
assentamento e moradia para a população pobre de Salvador, em áreas urbanizadas 
adequadamente localizadas, que funcionem como ações preventivas de futuras invasões, 
as pressões sociais poderão ameaçar os ganhos obtidos com a urbanização e a 
regularização do Ribeira Azul. 
 
Embora até o presente momento não existam definições seguras quanto a procedimentos 
posteriores à fase de implementação, para evitar os riscos apontados, os gestores do 
Projeto contam com três mecanismos: (a) a via de borda, que facilitará inclusive a 
permanente fiscalização das autoridades competentes, que neste caso tem que ser a 
Prefeitura Municipal; (b) o reconhecimento dos posseiros mediante a concessão do 
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direito real de uso, o qual veta a venda do imóvel por um período de cinco anos, ao 
invés de outorga de títulos de propriedade; (c) as organizações comunitárias que 
demonstraram ser capazes de atuar em defesa dos interesses dos seus associados com 
vistas a sustentar as conquistas alcançadas . 194

 
Resta saber se, no longo prazo, tais mecanismos de controle urbanístico e social 
funcionarão efetivamente. 
 
Observe-se que até o momento não foi realizada nenhuma avaliação “rigorosa” do 
Projeto Ribeira Azul, embora esteja em desenvolvimento um Plano de Avaliação de 
Impactos, Processual e de Resultados. Esta iniciativa pode ser um indício de que a 
CONDER pretende equipar-se para manter um processo de monitoramento e avaliação 
permanente do desenvolvimento local. Cumpre, no entanto, assinalar que o PATS 
destina recursos para a elaboração de Plano de Monitoramento e Avaliação das ações 
físicas e sociais do Programa Ribeira Azul. 
 
Por outro lado, observa-se que os instrumentos de regulação urbana e de política 
habitacional do Município de Salvador estão desatualizados195. Tal fato é preocupante e 
um fator de risco para a preservação da orla marítima e para a manutenção das 
melhorias habitacionais, urbanísticas e ambientais alcançadas. 
 
 
Conclusões 
 
A análise do Projeto Ribeira Azul, cujos resultados foram apresentados e discutidos em 
reunião ampliada na CONDER, permitiu que se identificassem as seguintes lições que 
podem ser aprendidas dessa experiência de urbanização e regularização fundiária dos 
assentamentos informais localizados na região dos Alagados, em Salvador. 
 
Importante sublinhar que reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar em vários pontos o 
processo de intervenção, a CONDER, com a colaboração da ASVI e do Banco Mundial, 
através do Cities Alliance, assinou um novo acordo de cooperação com a finalidade de 
executar o Projeto de Apoio Técnico e Social – PATS – no âmbito de um Programa de 
Redução da Pobreza Urbana na Área do Ribeira Azul. 
 
Essa revisão não invalida, ao contrário reforça, as lições a seguir apresentadas: 
 
• O equacionamento, a priori, dos instrumentos e mecanismos institucionais que 

assegurem, por um lado, a eficiência, a transparência e a responsabilidade pública e, 
por outro lado, maior participação e controle social da gestão do projeto, é um fator 
fundamental para o sucesso do empreendimento. 

 

                                                 
194 Depoimento de representante das lideranças comunitárias, presente à reunião realizada na CONDER, 
manifestou sua convicção de que a comunidade saberá fiscalizar e atuar sobre qualquer tentativa de 
invasão da orla urbanizada por novas palafitas. 
195 De acordo com as informações do template (campos 5.1 e 5.2), a legislação urbana do Município, 
inclusive a relativa às Áreas de Interesse Social, data de 1984/1985. A área foi declarada como uma Área 
de Proteção Socioecológica pela Lei Municipal nº 3.592/85, regulamentada pelo Decreto nº 167 7750 de 
25/12/86. Todo o conteúdo da Lei e do Decreto encontra-se na Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação 
do Solo de Salvador – LOUOS. 
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No caso do Ribeira Azul, a experiência da CONDER indica que vários instrumentos e 
mecanismos institucionais adotados não foram apropriados ou suficientemente 
desenvolvidos para assegurar todos os resultados esperados. 
 
• A integração de ações de urbanização, regularização urbanística e fundiária e 

proteção ambiental devem ser acompanhadas de ações sociais que contribuam para a 
maior inclusão social e econômica da população-alvo do projeto. Este é um requisito 
não só da boa técnica de intervenção urbana e ambiental, mas da própria 
comunidade. 

 
No caso do Ribeira Azul, as ações sociais promovidas ainda são insuficientes para 
assegurar um efetivo processo de inclusão social e econômica das comunidades e 
famílias beneficiadas com as obras de urbanização. 
 
• O êxito da intervenção depende da existência de mecanismos e práticas 

institucionais que assegurem a indispensável integração interinstitucional e 
intergovernamental e a efetiva participação da comunidade. 

 
No caso do Ribeira Azul, a integração interinstitucional e intergovernamental, ainda que 
facilitada pelas circunstâncias político-partidárias vigentes, ainda requer um esforço 
maior por parte da CONDER no sentido de institucionalizar espaços de gestão 
compartilhada que favoreçam maior participação da comunidade no processo decisório. 
 
• A efetividade da participação e da cooperação dos moradores e suas lideranças 

depende, entre outros fatores, da disponibilidade, credibilidade e transparência das 
informações sobre o Projeto que lhes sejam passadas pelo agente promotor. 

 
No caso do Ribeira Azul, a CONDER ainda não dispõe de meios adequados de 
comunicação social – tipo panfletos, cartilhas, informativos, vídeos entre outros 
usualmente adotados nesses casos – que ajudem a disseminar as informações 
necessárias para toda a população envolvida. As lideranças comunitárias não estão 
preparadas para dar conta dessa tarefa. 
 
• A boa concepção do projeto pode ser resultado de um processo gradual de 

incorporação de novos componentes e atividades que possam surgir ao longo da 
implementação e respondam às demandas sociais. 

 
No caso do Ribeira Azul, esse processo demonstrou ser bem-sucedido. Essa experiência 
é importante, pois, via de regra, a tendência observada no Brasil é que os projetos 
procurem, desde o início, ser o mais abrangentes possível, resultando em objetivos e 
metas ambiciosos, incompatíveis com os meios e prazos de execução disponíveis.  
 
• A boa implementação do projeto depende basicamente do equacionamento 

financeiro, da qualidade técnica dos projetos executivos, da capacidade de 
gerenciamento do agente promotor e da cooperação dos moradores. 

 
No caso do Ribeira Azul, o Governo do Estado da Bahia demonstra uma boa capacidade 
político-institucional e administrativa de mobilização de recursos em várias fontes 
nacionais e internacionais, assegurando o funding necessário à execução do Projeto. 
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O bom equacionamento financeiro do empreendimento é fundamental, mas não resiste a 
aumento de custos gerados por imprevistos que possam surgir durante a fase de 
implementação. Além das dificuldades naturais de execução de obras e serviços em 
assentamentos localizados em áreas impróprias à ocupação, podem ocorrer problemas 
em decorrência de deficiências no dimensionamento e na orçamentação dos projetos e 
obras ou na baixa cooperação dos moradores. Problemas cuja antecipação e superação 
dependem da capacidade de gerenciamento do agente promotor. No caso do Ribeira 
Azul, apesar da larga experiência da CONDER na contratação de projetos técnicos e 
obras e serviços, tem-se a informação de que todos os contratos necessitaram ser 
aditados. 
 
• A complexidade técnica e social do projeto requer a presença de uma equipe técnica 

e social experiente, dotada dos conhecimentos técnicos necessários e com 
capacidade de agir com criatividade e flexibilidade na solução dos problemas que 
surjam em campo durante a implementação do projeto. 

 
No caso do Ribeira Azul, o Projeto, além de contar com uma equipe que já vem 
trabalhando na região dos Alagados há muitos anos e com a colaboração da equipe da 
ASVI e de consultores especializados, ainda foi incluída no PATS a realização de um 
curso de formação para 50 “operadores públicos de planejamento urbano” que são 
técnicos da CONDER. 
 
• Sendo a regularização fundiária uma questão central do projeto, o seu 

equacionamento deve ser iniciado o quanto antes, diante da previsível demora dos 
processos decisório e administrativo que envolve: (a) a transferência de áreas de 
domínio público ou desapropriação de áreas particulares; (b) a identificação das 
famílias e dos imóveis a serem objeto de regularização de posse; (c) a aprovação do 
loteamento e/ou novo projeto de alinhamento predial pela autoridade municipal 
competente e, finalmente, (d) o reconhecimento pelo Cartório de Registro de 
Imóveis.  

 
No caso do Projeto Ribeira Azul, o processo encontra-se ainda na primeira etapa, 
estando prevista a elaboração do Plano de Regularização Fundiária como uma atividade 
do PATS. Assim, é provável que a efetiva titulação só venha ocorrer após a conclusão 
do Programa prevista para 2004, com risco para os moradores de que venham a sofrer 
com possíveis entraves decorrentes de mudanças político-institucionais nas 
Administrações Estadual e Municipal. 
 
• A continuidade do processo de desenvolvimento da comunidade e do assentamento 

e a sustentabilidade dos resultados alcançados dependem das medidas que sejam 
tomadas para minimizar os fatores de risco que se apresentem após a conclusão das 
intervenções físicas e sociais programadas. 

 
No caso do Ribeira Azul, semelhante a muitos outros casos brasileiros, não existe uma 
preocupação acentuada com o desenvolvimento futuro, seja da comunidade, seja do 
próprio assentamento, uma vez urbanizado e regularizado. A análise apontou diversos 
fatores de risco de natureza financeira, institucional, econômica, social e urbanística, os 
quais merecem uma reflexão cuidadosa da CONDER. O momento é oportuno quando se 
iniciam a implementação do PATS, que poderá, em parte, reduzir os riscos, e a 
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formulação e negociação com o Cities Alliance de um novo programa de melhoramento 
urbano a ser estendido a toda a cidade. 
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Narrativa 
 
Com o objetivo geral de possibilitar a inclusão social de setores da população excluídos 
desde os pontos de vista social e econômico, através da ação pública de caráter 
multissetorial (envolvendo aspectos econômicos, sociais, urbanos, culturais e políticos, 
de forma articulada), a estratégia desenvolvida pela Prefeitura de Santo André se 
fundamenta na integração das ações, rompendo com a cultura institucional tradicional 
de oferta setorial de serviços e benefícios. Assim, o Programa Integrado de Inclusão 
Social – PIIS se constitui, de fato, na agregação de uma multiplicidade de programas de 
âmbito municipal com ações articuladas sobre áreas determinadas. 
 
A situação de exclusão afeta mais diretamente a população residente em favelas, o 
equivalente a 18,55% da população total do Município  e 14,75% dos domicílios 
urbanos. Entretanto, 35,79% dos chefes de domicílios auferem rendimentos mensais de 
até três salários mínimos, ou seja, ao menos do ponto de vista da renda, a situação de 
fragilidade extrapola os limites das favelas, alcançando setores da população que 
residem em outras áreas cidade . 

196

197

 
Visando à inclusão social , os objetivos e estratégias definidos em conjunto pela 
equipe de Governo local e seus parceiros  abrangem quatro campos específicos: 
governabilidade urbana, serviços sociais, habitação e erradicação da pobreza. Estes 
campos se materializam em ações ou programas nas vertentes urbana, econômica e 
social. 

198

199

 
 
Melhores condições de habitabilidade e renda mínima: a concepção do Programa 
 
A urbanização de favelas já havia sido praticada pela Administração Municipal de Santo 
André no período 1989-1992. Entretanto, esta linha de trabalho não teve continuidade 
na gestão subseqüente, período em que o número de favelas no Município aumentou de 
84, em 1992, para 138, em 1997. 
 
Em 1997, as prioridades da ação municipal foram redefinidas, elegendo-se a inclusão 
social como um dos cinco principais itens de pauta do Governo, em paralelo com a 
modernização administrativa, a participação cidadã, a qualidade de vida urbana e o 
futuro da cidade. 
 
O balanço da Administração Municipal, realizado em 1992, constatou que ações 
isoladas de urbanização eram insuficientes para produzir resultados significativos. 

                                                 
196 Conforme dados do Censo IBGE 2000, o Município de Santo André contava com uma população de 
649.331 habitantes, dos quais cerca de 120.500 residem em favelas, segundo estimativa Secretaria de 
Inclusão Social e Habitação/ Departamento de Habitação – SISH/DEHAB para 2002. 
197 Além de 138 favelas, em Santo André são registrados ainda seis loteamentos irregulares e 14 
clandestinos.  
198 A exclusão social é considerada fator de risco social, a saber: má qualidade do habitat; má qualidade 
dos meios de prevenção e de promoção da saúde; falta de acesso ao trabalho; presença de indigência; 
presença de condições de insegurança no território (criminalidade); carência de valorização dos recursos 
humanos femininos; crise da estrutura familiar; falta de acesso à comunicação; má qualidade da 
Administração Pública; privação do direito de voto, conflitos étnicos e baixo nível de segurança social. 
199 Incluindo agências internacionais, universidades e organizações não-governamentais locais. Ver 
Anexo 1. 
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Buscou-se então uma nova forma de gestão das políticas sociais, apostando na atuação 
conjunta e articulada de diferentes programas, especialmente naquelas áreas onde as 
estatísticas assinalavam as situações de exclusão social mais agudas. 
 
A proposta de integração das ações adveio, ainda em 1997, da decisão de retomar os 
projetos de urbanização de favelas, mais exatamente, no momento de definir os 
assentamentos que passariam pela urbanização integral , já que, ao mesmo tempo, se 
iniciava a implantação do Programa de Renda Mínima . O processo de seleção de 
áreas para implantação das duas ações conduziu à percepção de que se as áreas fossem 
as mesmas, talvez fosse possível potencializar os resultados de ambas.  

200

201

 
O conceito de urbanização integral se amplia para o de urbanização qualificada . Sua 
conjugação ao programa de complementação de renda inaugura, portanto, o conceito de 
territorialização das ações em Santo André, ou seja, é a partir deles que uma série de 
ações é progressivamente incorporada, conformando o perfil atual do PIIS : um 
Programa composto pela aglutinação de programas com atuação concentrada sobre uma 
base territorial comum. 

202

203

 
Definidos os objetivos, a estratégia geral e o desenho inicial das ações, iniciaram-se 
debates acerca de uma forma de gestão que integrasse não só a população, mas todos os 
demais agentes envolvidos na produção do espaço urbano. Nesta etapa, os maiores 
desafios enfrentados foram a constatação da desarticulação das políticas públicas, por 
um lado, e o baixo grau de mobilização das comunidades, por outro. A estratégia 
adotada foi a definição de uma estrutura matricial  para a concepção, gestão, operação 
e acompanhamento dos vários programas que compõem o PIIS, assim como para o 
envolvimento dos demais atores governamentais e não governamentais e no estímulo à 
participação das comunidades. 

204

 
O Departamento de Habitação – DEHAB – estabeleceu um ranking das áreas 
potencialmente aptas para receber a urbanização qualificada. Dentre os critérios que 
nortearam a definição de prioridade de atendimento constavam: a organização da 
                                                 
200 “A urbanização integral da área consiste na implantação de infra-estrutura (rede de água, esgoto e 
drenagem), equipamentos comunitários, consolidação geotécnica e regularização fundiária”. Santo André 
(SP). Prefeitura Municipal. Programa Municipal de Habitação. Programa de Urbanização Integral. 
Núcleo Sacadura Cabral. Folder. 
201 A definição das áreas a serem incluídas nos programas de urbanização e complementação de renda 
obedeceu ainda a critérios técnicos, de visibilidade e disponibilidade de recursos, além da consideração 
das demandas encaminhadas pela população, através do Orçamento Participativo. 
202 “...como a execução completa, em curto prazo, das obras de abertura ou de adequação do sistema 
viário com a implantação de redes de infra-estrutura (água, esgoto, drenagem, energia elétrica), a 
prevenção e/ou a eliminação de situações de risco de vida e salubridade (contenção de encostas, execução 
de muros de arrimo); o parcelamento do solo, com vistas à regularização fundiária do assentamento, 
acompanhada da assessoria à autoconstrução de moradias; a execução de obras complementares, como 
equipamentos comunitários, unidades de comércio e de serviços e paisagismos.” DENALDI, Rosana, 
SAMPAIO, Celso Aparecido, GÓIS, Walkiria. Urbanização de Favelas em Santo André: Intervenções 
num cenário de exclusão social. Trabalho apresentado no Fórum América Latina HBITAR 2000 – 15 a 
19/05/2001, Salvador. 
203 Desde o início do PIIS, em 1998, não houve alternância político-partidária na Administração 
Municipal, o que contribuiu para sua continuidade. 
204 O conceito de ‘matricialidade’ aqui utilizado é “trabalho que exige o envolvimento de mais de uma 
Secretaria no seu desenvolvimento”. Mais do que interfaces, nestas situações, a concepção, o 
planejamento, a execução e avaliação são realizados de forma intersecretarial. (Modelo também 
experimentado no Rio de Janeiro, introduzido durante a primeira administração César Maia (1993-1996)). 
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comunidade (incluída a participação da população em canais de reivindicação como o 
Orçamento Participativo Municipal), a facilidade para instauração do processo de 
urbanização e o tamanho das áreas. Foram selecionadas as favelas Sacadura Cabral, 
Tamarutaca, Capuava e Quilombo II como pilotos para a implementação do novo 
conceito de atuação. Estas quatro comunidades abrigam uma população de 16.042 
habitantes, ou seja, 2,47% da população do Município, e 13,31% da população favelada. 
 
 
Tabela 1. Santo André. Assentamentos incluídos no PIIS 

 N.º de lotes N.º de famílias N.º de habitantes Área (m ) 2

Capuava 1.327 1.327 7.000 104.379 
Quilombo II 230 230 822 14.000 
Tamarutaca 1.300 1.300 5.200 101.700 
Sacadura 736 780 3020 35.400 
Total 3.593 3.637 16.042 255.479 

Fonte: Santo André (SP) Prefeitura Municipal. Santo André Mais Igual. Programa Integrado de Inclusão 
Social. pp.22-25. 
 
 
Desenho institucional 
 
Tendo a integração como princípio reitor, a fluidez na circulação de informações 
assume um papel fundamental, o que também requer a revisão da estrutura tradicional. 
No caso de Santo André, sob a coordenação geral e executiva do Núcleo de Participação 
Popular do Gabinete do Prefeito, foram criadas três instâncias inter-relacionadas de 
gestão do Programa, com o objetivo de promover a simultaneidade e a integração entre 
as iniciativas. São elas: 
 
• “Coordenação geral, responsável pela definição das diretrizes gerais e pela avaliação 

das ações, composta pelos titulares das Secretarias envolvidas. 
• Coordenação técnica, formada pelos responsáveis diretos por cada uma das ações, 

respondendo pela integração constante entre elas. 
• Equipes locais, compostas pelos agentes responsáveis pelas diversas linhas de 

trabalho, atuando diretamente na operação das ações nos quatro assentamentos 
contemplados pelo PIIS” . 205

 
Além da revisão do desenho institucional, a articulação/comunicação entre os diversos 
partícipes do Programa é fortalecida pela realização de seminários internos onde é 
discutida cada uma das etapas de trabalho. Além disso, já foram realizados dois 
seminários internacionais de inclusão social, em 1999 e 2001, abrindo canais de diálogo 
com gestores de outras experiências de perfil similar. 
 
 
 
 

                                                 
205 Laczynski, Patrícia [1999?]. Texto retirado da página da Internet da Revista Pólis, em 19 de março de 
2002. 
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Implantação 
 
A primeira etapa de implantação do Programa – julho a setembro de 1998 – 
compreendeu a definição de conceitos, métodos, diretrizes e formas de operação. Nesta 
etapa, a metodologia de planejamento estratégico foi apropriada para o desenvolvimento 
de um processo de avaliação sistemática , envolvendo várias Secretarias Municipais, o 
que contribuiu para a consolidação da gestão matricial que se pretendia implementar. 

206

 
A etapa subsequente de diagnóstico , realizada em 1999, abrangeu o levantamento das 
características físicas e ambientais dos assentamentos e de seu entorno imediato; o perfil 
socioeconômico da população, incluindo o cadastramento das residências ; uso e 
ocupação do solo, onde foram identificados, além dos usos residenciais, o perfil das 
unidades de negócios existentes, seu potencial de integração com o bairro e a demanda 
existente no entorno por serviços, comércio, equipamentos comunitários e de lazer. 

207

208

 
No plano físico-urbanístico, o Programa prevê o (re) parcelamento das glebas (visando 
ao desadensamento, à implantação de equipamentos, à melhoria da acessibilidade etc.), 
implicando a retirada e a reconstrução de moradias. Na maioria das vezes, promove-se 
um “parcelamento de solo especial”, com a utilização de padrões urbanísticos diferentes 
dos utilizados na “cidade legal”. Assim adotam-se, por exemplo, lotes com dimensões 
de até 44 m , vielas com largura de até 4m, e reduzido percentual de áreas destinadas ao 
lazer ou ao uso institucional. Esse parcelamento é acompanhado de remanejamentos de 
barracos para viabilizar a abertura de sistema viário e a execução de infra-estrutura 
básica, que compreende, quase sempre, redes de água, esgoto, drenagem, pavimentação 
e extensão de rede de energia elétrica. Assim, é acordada com a população a adoção de 
uma espécie de zoneamento não normativo, sem institucionalização jurídico-formal, no 
qual são definidos critérios de uso e ocupação do solo, localização de equipamentos e 
padrões construtivos . Apesar de ser desenvolvido um projeto urbanístico específico 
para cada assentamento, os padrões construtivos estabelecidos para as soluções 
habitacionais tendem a ser semelhantes para todos os assentamentos. 

2

209

 
Os diversos programas ou ações são implantados em bloco sobre frações de cada um 
dos assentamentos, constituindo uma abordagem integral do ponto de vista da 
composição multissetorial do conjunto de ações, e gradual, no referente à sua 

                                                 
206 Ver o item dedicado a “Monitoramento e Avaliação”. 
207 Na etapa de diagnóstico, o PIIS contou com a parceria do Instituto de Estudos Especiais da PUC/SP; 
do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM; da Fundação Faculdade de Medicina do 
ABC; da Fundação Santo André entre outros, que contribuíram não só para a realização dos diagnósticos 
propriamente ditos mas também para a sistematização e divulgação de informações, aportando ainda 
instalações, equipamentos e recursos humanos para a realização dos trabalhos. 
208 O cadastramento inicial, ao mesmo tempo em que aportou subsídios para a etapa de projeto, 
constituiu-se num elemento de controle do adensamento dos assentamentos, na medida em que foi 
informado à população que só seriam atendidas as famílias cadastradas, ou seja, aquelas que já residiam 
na área no momento do levantamento. 
209 No caso da favela Sacadura Cabral, por exemplo, o governo municipal desenvolveu doze tipos de 
projetos que aceitam algumas variações para atender as necessidades apontadas pela população moradora 
na favela. Resumidamente o que diferencia as alternativas de projeto são variações de moradias com 2 ou 
3 pavimentos, 2 ou 3 dormitórios, com ou sem garagem, com ou sem espaço reservado para atividade 
comercial. As unidades habitacionais podem apresentar área construída de 40 m2 até 110 m2, e são na sua 
maioria construídas gradativamente pela população (habitações evolutivas). A construção de moradias 
com até 3 pavimentos somente se dá em lotes localizados nas vias principais (mais largas) garantindo 
assim iluminação e ventilação para as demais. 
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implantação sobre o território. Entretanto, todos os moradores participam da definição 
da seguinte fração do assentamento a sofrer a intervenção, considerando-se a 
necessidade de seu alojamento temporário em outro local (muitas vezes em casa de 
vizinhos e parentes), durante a execução das obras . A experiência com alojamentos 
provisórios teve resultados tão negativos, que a prática foi descartada: muitas das 
famílias não dispunham de recursos para edificar seu lote no período previsto, 
prolongando sua permanência nos abrigos e, com isso, comprometendo o sistema 
rotativo inicialmente proposto. O problema foi contornado no caso de Sacadura Cabral 
com a adoção de aluguel social para 137 famílias, sancionado especificamente para esta 
área pela Câmara de Vereadores, utilizando recursos da União Européia. 

210

 
Em novembro de 1998, tiveram início em Sacadura Cabral e Tamarutaca as ações 
integradas de desadensamento, implantação de infra-estrutura, produção de lotes 
urbanizados, melhorias habitacionais, ações de saúde domiciliar, renda mínima, 
educação profissionalizante e geração de trabalho e renda. 
 
Há uma preocupação constante com o controle tanto do crescimento, como do 
adensamento das áreas incluídas no Programa. Já na etapa de cadastro das famílias a 
serem beneficiadas, se propõe o “congelamento” do assentamento através da “selagem” 
das moradias, associada a um sistema de controle social exercido diretamente pelos 
moradores. É esclarecido à população que unicamente as famílias cadastradas 
participarão do Programa, ficando portanto excluídas todas aquelas que não viviam no 
assentamento à época do cadastramento, desestimulando dessa forma a imigração de 
novas famílias, posição que passa a ser apoiada pelos moradores. 
 
Paralelamente, adotou-se a estratégia de vincular uma única unidade habitacional a cada 
lote, ambos correspondendo a um único cadastro. Embora seja admitida a verticalização 
das edificações, o descumprimento do standard estabelecido pelo Plano de 
Urbanização, em especial no referente ao número de pavimentos, ainda não é passível 
de multa, pois se pretende que o Departamento de Controle Urbano – DCUrb, 
responsável pela fiscalização das construções no Município, assuma a fiscalização das 
áreas após o término do processo de urbanização . 211

 
Ainda no âmbito preventivo, a Coordenadoria de Defesa do Patrimônio, vinculada ao 
DEHAB, da Secretaria de Inclusão Social e Habitação, é responsável pela definição e 
cumprimento de medidas que restrinjam a formação de novos assentamentos informais 
na cidade. A exemplo da “Brigada de Defesa do Patrimônio” de São Bernardo do 
Campo, o Plano de Contenção de Ocupações de Santo André propõe a criação de uma 
equipe que realize fiscalização permanente (diurna e noturna), equipada material e 
juridicamente, para conter ocupações/usos indevidos do espaço urbano. 
 
Os quatro assentamentos selecionados para desenvolvimento do Programa enquanto 
projeto-piloto – Sacadura Cabral, Tamarutaca, Capuava e Quilombo II – são a base para 
a futura extensão da experiência a todo o conjunto de favelas da cidade. 
 

                                                 
210 A transferência temporária é apontada por Laczynski como uma das maiores dificuldades enfrentadas 
pelos moradores. Ibid. p. 4. 
211 As construções em AEIS têm permanecido irregulares, já que não obedecem à normativa municipal de 
edificação. Está em estudos uma solução para a regularização edilícia nestas áreas, com a participação do 
DCUrb. 
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Mobilização de recursos 
 
A avaliação geral da equipe técnica é de que os recursos, em especial os externos 
referentes à urbanização, não vêm sendo disponibilizados num ritmo adequado ao bom 
andamento do Programa , o que significa que há necessidade de recursos adicionais, 
principalmente para as obras de uranização e construção de novas moradias para 
reassentamento de famílias (desadensamento/áreas de risco). 

212

 
Entretanto, no caso de Santo André a incorporação de “programas ao Programa” se faz 
de forma gradual, a partir do redesenho dos investimentos, como é o caso dos recursos 
da União Européia, que, mediante justificativa, foram redirecionados para atender novas 
demandas. De fato, as novas oportunidades de ação que foram sendo identificadas ao 
longo da implantação do Programa  foram financiadas mediante o aporte de recursos 
externos. 

213

 
A maior parte dos recursos investidos no Programa Integrado de Inclusão Social (50%) 
provém do Tesouro Municipal . O Governo do Estado de São Paulo aporta uma 
pequena fração (1,4%), através da Secretaria de Estado de Assistência e 
Desenvolvimento Social, financiando parte do programa de complementação de renda 
familiar. O Governo Federal tem participação tanto no financiamento da produção 
habitacional e implantação de infra-estrutura (com recursos do Orçamento Geral da 
União e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) através da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano – SEDU, como contribuindo com parte dos recursos 
aplicados no Programa Saúde da Família, através do Ministério da Saúde. A Caixa 
Econômica Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, através do 
Programa Habitar-Brasil/BID, contribuem para as ações de urbanização com outros 5,4 
milhões de reais, ou seja, 23,53 % do total de recursos investidos.  

214

 
No âmbito internacional, a Comissão Européia, através do Convênio de Apoio às 
Populações Desfavorecidas - APD, financia parte significativa do conjunto de 
programas desenvolvidos nas áreas de intervenção do PIIS, com um aporte que supera 
os 5,4 milhões de reais, cerca de 24% dos recursos totais investidos até do momento. O 
Programa de Gestão Urbana das Nações Unidas – PGU - financia o acompanhamento 
das ações, a construção de indicadores de exclusão/inclusão social, além da 
sistematização e divulgação da experiência. 
 
 

                                                 
212 Por exemplo, as ações do SEMASA foram, em um período, prejudicadas por dificuldades de fluxo de 
caixa com o Programa Habitar-Brasil. 
213 Há que se registrar que, de forma de geral, os programas de urbanização de favelas, em especial 
aqueles que estimulam a participação da comunidade, desencadeiam processos de “qualificação da 
demanda”, ou seja, uma vez abertos os canais de comunicação com o setor público, ONGs etc., e 
estimulados por estes, os moradores passam não só a formular com maior clareza suas demandas, como a 
identificar vias de reivindicação. 
214 O resultado orçamentário para o exercício 2001 foi negativo, tendo sido arrecadados R$ 
394.117.000,00 (dos quais R$ 84.791.517,00 relativos a impostos municipais),  frente a uma despesa total 
de R$ 402.674.000,00.  

 181



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

Quadro 2. Santo André. Recursos Financeiros 
ORIGEM (FONTES)   

PMSA 11.615.000,00 50,61  
Comissão Européia* 5.419.163,00 23,61  
Habitar Brasil/BID/SEDU* 5.400.000,00 23,53  
ONU/ PGU* 32.800,00 
Governo do Estado de São 
Paulo* 

309.676,00 1,35  

Ministério da Saúde 173.620,00 
TOTAL 22.950.259,00 100,00 

* recursos não reembolsáveis. 
 

Os custos de implantação do Programa são parcialmente recuperados pela Prefeitura 
através da cobrança das despesas de urbanização dos lotes e de construção das unidades 
habitacionais , mediante prestações mensais estabelecidas de acordo com a capacidade 
de endividamento dos moradores. O acesso à terra, entretanto, é integralmente 
subsidiado, implicando custo zero para o adquirente. 

215

 
A cobrança de IPTU é levantada como alternativa para a recuperação parcial dos custos 
do Programa, mas a efetividade desta alternativa depende do aperfeiçoamento dos 
mecanismos de arrecadação . Com este fim, e com amparo na Lei Municipal N.º 
8.292/01, que altera a forma da base de cálculo em alíquotas progressivas em função do 
valor venal dos imóveis, o valor lançado para recolhimento de IPTU para o exercício 
2002  foi de 66 milhões de reais, substancialmente superior ao lançamento para o 
exercício anterior, de 47 milhões. 

216

217

 

 
 
Geração de emprego e renda 
 
O Programa propõe a inclusão social a partir da conjugação de melhorias nas condições 
de acesso à moradia e ao trabalho como estratégia de fortalecimento e emancipação das 
populações faveladas. Na esfera do trabalho, foram implantados programas nas áreas da 
complementação de renda; aumento da escolaridade; capacitação profissional e 

0,143  

0,76 

 

Em consonância com a proposta da Prefeitura de capacitar os beneficiários do 
Programa, através da geração de trabalho e renda, para arcar com a carga tarifária da 
cidade formal, existem tarifas diferenciadas para a prestação de serviços de água e 
esgoto (de competência municipal). Esse diferencial não se aplica para as taxas de 
energia elétrica (de competência da iniciativa privada). Entretanto, o desempenho da 
cobrança destas tarifas não é acompanhado pela coordenação do Programa e é 
integralmente delegado às concessionárias responsáveis. 

                                                 
215 Ver  o item “Soluções Habitacionais”. 
216 O valor lançado para cobrança de IPTU para o exercício 2001 foi de 47 milhões de reais, entretanto, 
foram arrecadados apenas R$32.852.000,00. 
217 Os imóveis com valor venal inferior a R$33.186,41 são isentos do pagamento do imposto. Assim, 
cerca de 12 mil contribuintes foram enquadrados na faixa de isenção para o exercício 2002. Além disso, 
outros 4.031 contribuintes foram isentos do pagamento do imposto por ser considerado antieconômico o 
lançamento tributário de valores inferiores a R$8,18. 
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orientação ao mercado de trabalho, além de apoio aos empreendimentos individuais ou 
em cooperativa. 
 
Assim, o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima contempla 968 famílias  
com renda per capita de até meio salário mínimo municipal  com a complementação 
de renda associada a ações socioeducativas. No programa, operado diretamente pela 
Prefeitura, são investidos 242 mil reais mensais, originários do Tesouro Municipal. 

219

 
Como aproximação à abrangência do Programa, cabe assinalar que 19,7% das famílias 
de Sacadura Cabral, 20% das de Tamarutaca, 18% das de Quilombo e 6,4% das de 
Capuava têm rendimento mensal médio na faixa de zero a um salário mínimo, 
totalizando 544 famílias, ou seja, quase 15% do total de famílias incluídas no PIIS. 
Porcentagem muito próxima (15,62%) é verificada para o conjunto da cidade, 
considerado-se apenas o rendimento do chefe do domicilio. 
 
 
Quadro 2. Santo André. Renda Média Familiar até 1 SM 

 Sacadura* Quilombo* Capuava* Santo André** 
 n.º fam % % n.º fam % n.º fam % n.º fam % 

S/ rendimento 125 16,8 201 14,9 28 12 - 16.998 9,70 
até 1 SM 22 2,9 69 5,1 6 85 6,4 12.033 5,68 
Totais 147 19,7 20 42 18 85 6,4 29.031 15,38 
Fontes: * Prefeitura Municipal de Santo André, 2002 

 
 
Considerando que nas áreas-piloto do PIIS os chefes de família com ensino médio 
completo representam apenas de 1,6 a 2,9% do universo, e que o desemprego alcança, 
em média, 15,9% dos moradores, as ações voltadas para o aumento da 
escolaridade/inserção no mercado de trabalho se apresentam como de indubitável 
necessidade. São elas: o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos – MOVA; o 
Serviço de Educação de Jovens e Adultos – SEJA; o Programa Trabalhador Cidadão, de  
formação profissional. 
 
 

218

Tamarutaca* 
n.º fam 

- 
14 

270 

** IBGE, Censo Demográfico 2000 (Rendimento mensal em salários mínimos do chefe do domicílio). 

                                                 
218 As condições de ingresso ao programa de renda mínima, além da renda per capita inferior a meio 
salário mínimo são a família residir nas áreas de intervenção do PIIS há pelo menos três anos e possuir 
filhos menores de 14 anos. 
219 32,7% das famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo são monoparentais femininas. 
Santo André (SP). Prefeitura Municipal. Gênero e cidadania no programa integrado de inclusão 
social. Santo André, [2002?]. Apresentação ao Prêmio Internacional de Dubai sobre as Melhores Práticas 
para Melhorar as Condições de Vida. p. 8. 
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Quadro 3. Santo André. Pessoal alocado na operação dos programas de educação 
Quantitativo de pessoal,  por origem Programa 

PMSA Comunidade Org. 
Contratada 

Investimentos 

MOVA - - - - 
SEJA 16 monitores - - - 

Trabalhador Cidadão 5 monitores 12 
professores 

4.021 746.985,09 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André, 2002. 
 

O estímulo a novos empreendimentos conta com o Empreendedor Popular, programa de 
apoio a pequenos e microempreendimentos, visando a seu crescimento e consolidação, 
através de cursos de capacitação e serviços de assessoria; a Incubadora de Cooperativas, 
prestando assessoria para a constituição e consolidação de cooperativas de produção e 
serviços; o Banco do Povo, concedendo microcrédito para abertura ou fortalecimento de 
atividades geradoras de renda; além das Unidades de Negócios  (conjunto de unidades 
de comércio e serviços localizado nas áreas de borda das favelas, visando à geração de 
emprego e dinamização da economia local, através da congregação de iniciativas de 
moradores da favela e do entorno). 

220

 
 
Quadro 4. Santo André. Pessoal alocado na operação dos programas de geração de 
trabalho e renda 

Programa (1) Beneficiários Investimentos 
realizados  (2)

Empreendedor Popular 705 398.000,00  (3)

Incubadora de Cooperativas 8 profissionais de nível 
superior e 4 de nível médio 

170.000,00 

Banco do Povo 4 agentes de crédito 98 590.000,00 
Unidades de Negócios  (4) - 10  (5) - 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André, 2002. 
(1) Todo o pessoal alocado na operação dos programas de geração de trabalho e renda é contratado. 
(2) A fonte de recursos para os três programas é a União Européia. 
(3) Parcela relativa ao PIIS. O investimento total previsto monta a 20 milhões de reais. 
(4) Estão em construção 24 unidades. 
(5) Em Sacadura Cabral. 

 
O Banco do Povo, em operação desde maio de 1998, concedeu em todo município 
crédito a 1.919 clientes por um valor total de R$4.696.688,14, até maio de 2002. Para os 
assentamentos incluídos no PIIS, foi criada em setembro de 2001 uma linha específica 
de financiamento – o Crédito Solidário. O volume de empréstimos monta a 
R$98.100,61, a uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Os empréstimos foram concedidos a 
98 clientes, dos quais 56% eram homens e 44% mulheres. O valor médio destes 
empréstimos foi de R$ 1.001,03, destinados em grande parte (80,48%) a capital de giro. 

Beneficiários 

10 monitores 
- 
- 

 

quantitativo de pessoal  

28 profissionais de nível 
superior 

4 
cooperativas 

 

                                                 
220 As Unidades de Negócios que estão sendo construídas em Sacadura Cabral e Capuava vão ser 
utilizadas pelos pequenos empreendedores locais mediante concessão onerosa, seguindo regras fixadas 
em conjunto com a população local. A seleção dos empreendimentos será feita com base nos Planos de 
Negócios apresentados pelos candidatos a ocupar as unidades de negócios. A eles também foi oferecido o 
curso de empreendedor popular. 
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A maioria dos tomadores de empréstimo (89,46%) era de empreendedores informais, e a 
inadimplência foi de apenas 1,13%, correspondendo a dois clientes . 221

 
Como resultados destas iniciativas, cabe ressaltar que: 
• o número de pessoas empregadas cresceu em 10% e o número dos que obtêm 

remuneração através da geração de renda cresceu 56% o que significa que diminuiu 
o número de pessoas desempregadas de fato em 25%; 

• os empreendimentos vêm se qualificando e ampliando, em função da oferta de 
cursos de capacitação e crédito. 

 
 
Regularização Urbanística e Fundiária 
 
Embora os processos de regularização urbanística e fundiária se desenvolvam em 
tempos diferenciados, tendendo a última a ser bastante mais morosa que a primeira, 
ambas têm seu ponto inicial na declaração de Área de Especial Interesse Social – AEIS, 
ao amparo da Lei N.º 8.300/01 , precedida de estudo de viabilidade técnica, jurídica e 
financeira. 
 
Os procedimentos de regularização fundiária são definidos caso a caso, embora a 
diretriz adotada pelo PIIS seja a de não adquirir terrenos particulares, em função do 
reconhecimento, de parte da Prefeitura, do direito daqueles que efetivamente ocupam a 
terra. Assim, as ações do PIIS são, em geral, desenvolvidas em terras públicas. 
 
Instituída a AEIS e aprovado o novo parcelamento da gleba, procede-se à outorga de 
Termo de Concessão de Direito Real de Uso a cada família . Esse instrumento confere 
às outorgadas direito à posse do imóvel por um período de 35 a 90 anos, renovável por 
igual período e transmissível aos herdeiros, mediante o pagamento de valor mensal, 
proporcional à dimensão do lote. A previsão é de que o processo de concessão esteja 
concluído até 2004 para as quatro áreas hoje em processo de trabalho. 

223

 

 
 

• 27% das pessoas que acusaram ocupação remunerada estão atuando na mesma área 
em que se qualificaram nos cursos; 

222

Na vertente da regularização urbanística, é a partir da instituição da AEIS (o que 
respalda a flexibilização dos padrões de urbanização) que se inicia o processo de 
constituição das Comissões Municipais de Urbanização e Legalização – COMULs, 
compostas por representantes da Prefeitura Municipal de Santo André, da Câmara 
Municipal e dos moradores dos assentamentos. A COMUL é responsável pela 
elaboração e aprovação do Plano de Urbanização, estabelecendo a forma de divisão e 
ocupação dos lotes, as regras de convivência e a necessidade da realização de obras e/ou 
outras formas de intervenção na área, definindo-se coletivamente desde o cronograma 
de intervenções, até a nomenclatura das ruas. O Plano de Urbanização é submetido à 
aprovação do Executivo Municipal.  

                                                 
221 Posição das atividades do Banco do Povo até 31 de maio de 2002. 
222 A Lei Municipal 8.300, de 19 de dezembro de 2001, substitui a Lei 6.864, de 20 de dezembro de 1991. 
223 Por iniciativa do Programa Gênero e Cidadania, os imóveis nas áreas urbanizadas passaram a ser 
registrados em nome das mulheres. Santo André (SP) op.cit. p. 12. 
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Soluções Habitacionais 
 
Apesar da predominância das unidades unifamiliares, no âmbito do PIIS também são 
produzidas habitações multifamiliares  (edifícios de cinco pavimentos/ apartamentos 
com área de 43m²). Outras alternativas são as habitações evolutivas em lote urbanizado, 
compostas de  sala, cozinha, banheiro e área de serviço (26 m²), com possibilidade de 
acréscimo de um pavimento ou lotes urbanizados (a serem edificados por sistema de 
autoconstrução, com assistência técnica prestada pelo Programa). 

224

O custo unitário médio de produção dos apartamentos é de 18,5 mil reais (valores de 
2001). Os lotes urbanizados com unidades evolutivas têm custo unitário de 10 mil reais; 
e o custo da infra-estrutura nos lotes urbanizados é de 3,5 mil reais (valores de 2001). O 
custo médio de translado é de R$190,59, por família. O custo da terra é integralmente 
subsidiado para todos os casos. Subsídio nada desprezível: considerando que o preço 
médio do m  de terreno urbanizado (formalmente produzido) em Santo André é de 
R$185,00, o lote mínimo admitido pelo Programa (40m ) corresponderia, em tese 
(abstraindo-se de fatores de localização etc.), a R$7.400,00. Restando os 3,5 mil reais 
reembolsados pelo adquirente para cobrir os custos da infra-estrutura, os R$6.500,00 
reais passam a corresponder a um subsídio da ordem de 65%. 

2

2

 
O financiamento das unidades evolutivas e dos apartamentos é subsidiado de acordo 
com a renda familiar, estabelecendo-se as seguintes faixas de comprometimento de 
renda: famílias com renda de até um salário mínimo (R$180,00) não poderão ter mais 
de 10% de sua renda comprometida com a parcela mensal de financiamento; famílias 
com renda de até dois salários mínimos (R$360,00) têm um limite de 20% de 
comprometimento; enquanto as demais faixas de renda não poderão ter mais de 25% de 
sua renda comprometida. 

 

 

Outras formas de produção/melhorias habitacionais adotadas até o momento foram: 
 

• 250 cestas de materiais de construção para melhorias habitacionais (com custo 
unitário médio de R$2.200,00), em Capuava; 

• 80 cestas de materiais para construção unidade habitacional mínima completa em 
madeira (R$1.400,00, a unidade), Sacadura e Tamarutaca; 

• Material para fundações (associadas a muros de arrimo) em 40 lotes urbanizados em 
área de encosta (R$1.400,00, por lote), em Tamarutaca. 

 
Mesmo flexibilizando os parâmetros normalmente adotados para a cidade formal, a 
situação original dos assentamentos impõe a necessidade de retirada de várias moradias, 
tanto para redução da densidade de ocupação do solo, como para a melhoria da 
acessibilidade (ampliação do sistema viário, regularização dos acessos existentes etc.), e 
principalmente para garantir o reparcelamento do solo com adoção do lote mínimo de 
40 m . Assim sendo, os reassentamentos são a principal alternativa para garantir os 
projetos de urbanização dentro de padrões de qualidade estabelecidos pela Prefeitura de 
Santo André. 

2

 

                                                 
224 O regulamento edilício para construção de conjuntos habitacionais de interesse social foi flexibilizado 
pela Lei nº 8.290/2001. 
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Nas quatro áreas em processo de trabalho foram reassentadas, até o momento, 360 
famílias (de um total previsto de 538). Destas, 294 foram transferidas para apartamentos 
do Conjunto Habitacional Prestes Maia; 43 para unidades evolutivas do Conjunto Av. 
Áurea e 13 para lotes urbanizados em outros empreendimentos da Prefeitura na cidade, 
em concreto, o Apucarana e o Cata Preta. 
 
Os duzentos apartamentos construídos entre 1997 e 1998 no Conjunto Habitacional 
Prestes Maia foram destinados para as primeiras famílias a serem removidas da favela 
Sacadura Cabral. O processo de reassentamento previa a remoção de 200 famílias de um 
setor, viabilizando os trabalhos de urbanização. Como nem todas as famílias localizadas 
nessa área possuíam condições financeiras ou interesse em morar em apartamentos, foi 
criado um “Balcão de Trocas onde, com apoio dos técnicos da Prefeitura, os moradores 
negociaram permutas por “barracos” (futuros lotes), e as transferências se deram 
imediatamente após a inauguração dos apartamentos . De modo geral, as permutas são 
admitidas e monitoradas pelo Programa e atendem a necessidades de melhor 
acomodação das famílias, seja em função do número de membros, pelo 
desenvolvimento de atividade comercial ou pela disponibilidade de renda. 

225

 
No caso de Sacadura Cabral, a solução urbanística implicou o remanejamento de todas 
as famílias , em decorrência da reestruturação total do arranjo espacial do 
assentamento, visando ao seu desadensamento, abertura de vias, implantação de usos 
institucionais, equipamentos de lazer, criação de áreas verdes etc., numa transformação 
total da área. A alternativa ao remanejamento foi o reassentamento em edifícios de 
apartamentos localizados em conjunto habitacional nas proximidades da área. Não são 
admitidas pelo PIIS a indenização pela benfeitoria e a busca de residência em outro 
local. 

226

 
Devido às condições de fragilidade do solo em Sacadura Cabral, que exigia cuidados 
especiais com as fundações, a Prefeitura se responsabilizou por entregar os lotes 
urbanizados com as fundações executadas , dispondo previamente da definição de 
solução habitacional escolhida por cada morador. Para as demais áreas tem sido 
fornecido material elétrico e hidráulico custeado pelo morador e, somente em casos de 
extrema precariedade da condição econômica da família, é fornecido um kit de materiais 
para a construção de uma habitação de madeira. 

227

 
 
Redes de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
 
O sistema de abastecimento de água, operado pelo Serviço Municipal de Saneamento 
Ambiental de Santo André – SEMASA, conta com um total de 3.660 ligações 
domiciliares, assim distribuídas: 1.350 em Tamarutaca, 235 em Quilombo, 748 em 
Sacadura Cabral e 1.327 em Capuava; além de três Centros Comunitários. 
 
Com as redes de esgotamento sanitário já executadas se alcança um total de 3.067 
ligações domiciliares (incluídos os equipamentos de uso coletivo). Com isso, as metas 
para ambos os componentes teriam sido alcançadas.  
                                                 
225 FONTES, op cit. p. 30. 
226 Das 780 famílias, 240 foram remanejadas para apartamentos e 500 para espaços provisórios, enquanto 
eram construídas as casas definitivas. 
227 Neste caso, a Prefeitura aporta o concreto usinado e a família arca com os custos da armação. 
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Entretanto, ainda não há tratamento ou destino final adequado para lançamento do 
efluente. Estas obras estão em fase de execução, mas se coloca uma dificuldade de 
âmbito institucional, que afeta não só os assentamentos em processo de urbanização, 
mas a totalidade do Município de Santo André: o tratamento de esgotos de toda a 
Região Metropolitana é de competência da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – SABESP. Sendo um órgão estadual, suas prioridades e 
cronogramas físicos de execução não necessariamente se coadunam com os de Santo 
André. O descompasso no planejamento/execução dos componentes se exemplifica no 
fato de a estação de tratamento estar pronta, e a instalação dos interceptores e coletores 
estar prevista para o final de 2002 (!). 
 

Rede de Energia Elétrica 
 
O programa contempla ainda obras de construção e ampliação da rede geral de energia 
elétrica, a partir de uma ação conjunta com a Eletricidade de São Paulo S.A. – 
ELETROPAULO , tendo sido executadas aproximadamente 3 mil novas ligações 
domiciliares. 

228

 
 
Coleta de Resíduos Sólidos 

 

 
A Coleta Seletiva de Lixo está implantada em 100% da cidade, realizada pelo Serviço 
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André – SEMASA. 
 
Nas áreas que integram o PIIS, principalmente em virtude de dificuldades de acesso de 
veículos (largura das vias, grandes declividades etc.), este serviço é realizado por 
Coletores Comunitários – moradores da própria comunidade, organizados em 
cooperativas. Os coletores realizam a coleta porta a porta e depositam os resíduos em 
caçambas localizadas em pontos acessíveis aos caminhões compactadores. A 
periodicidade de recolhimento é de três vezes por semana para os resíduos úmidos, e 
duas vezes por semana para os secos. A disposição final dos resíduos é feita no aterro 
sanitário municipal de Santo André, considerado o melhor da Região Metropolitana de 
São Paulo. 
 
A cidade conta ainda com um sistema de coleta seletiva a partir da entrega voluntária 
nas Estações de Coleta Seletiva, com um alto índice de adesão . A partir dos resíduos 
coletados pelo SEMASA, os programas municipais viabilizam a triagem e a 
comercialização do material reciclável por meio da cooperativa COOPCICLA. A etapa 
de reciclagem, entretanto, é conduzida pela iniciativa privada na região. Há, ainda, a 
reciclagem artesanal de papel, em pequena escala, feita por adolescentes aprendizes da 
Usina de Triagem e Reciclagem de Papel. 

229

 

                                                 
228 A ELETROPAULO é também responsável pelo serviço de iluminação pública. Reitera-se no caso de 
Santo André, como vem sendo observado em outras cidades, que as concessionárias privadas tendem a 
ser mais flexíveis em relação aos padrões técnicos de instalação do que as públicas. 
229 Cerca de 90% dos resíduos inertes (restos de materiais de construção, madeira etc.) antes dispostos 
clandestinamente em margens de córregos e terrenos baldios passaram a ser depositados nas estações de 
coleta distribuídas pela cidade. 
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Assim, no relativo ao recolhimento de lixo, tanto a cidade como os assentamentos 
incluídos no PIIS, não só têm a situação equacionada, como introduziram uma vertente 
inovadora  à questão: a reciclagem do entulho resultante da demolição das moradias 
de Sacadura Cabral, através do Programa Santo André Recicla, coordenado pela 
Secretaria de Serviços Municipais. 

230

 
 
Organização Comunitária e Participação dos Moradores  
 
Na etapa de implantação do Programa, a equipe da Gerência de Desenvolvimento 
Comunitário do Departamento de Habitação passa a realizar diversas ações, que 
antecedem o início das intervenções físicas, e permeiam todas as etapas subseqüentes, 
mapeando as lideranças existentes, fomentando a formação de comissões de 
acompanhamento das obras por ruas e setores, estabelecendo assim um contato 
permanente com as comunidades beneficiadas por meio de reuniões e de assembléias 
periódicas, por programa. 
 
Outra iniciativa, não menos importante, são as reuniões periódicas com a comunidade, 
que tem como principal objetivo fomentar o fortalecimento das organizações 
comunitárias através de palestras e/ou cursos, com temas a serem decididos de acordo 
com as necessidades locais, apresentadas em reuniões e assembléias.  
 
São realizadas Plenárias semestrais com toda a comunidade para apresentação e 
discussão das propostas a serem implementadas, envolvendo o conjunto das ações do 
Programa. Essas ações têm como objetivo informar a população sobre o Programa e os 
métodos de trabalho a serem utilizados, estimular a disseminação da informação, 
conhecer as expectativas da comunidade e avaliar permanentemente as intervenções. 
 
Em cada assentamento, é feita uma subdivisão ou setorização para discutir questões 
específicas de cada porção do assentamento, assinalando que as intervenções físicas se 
processam de forma gradual sobre o território, setor a setor. Merece especial  
planejamento a definição do momento em que serão executadas as obras em cada setor, 
e como e onde seus moradores serão alojados provisoriamente durante este período. 
Este procedimento funciona como base para as discussões de caráter mais geral que 
abrangem toda a favela. 
 
Das quatro áreas incluídas no Programa, três possuem organizações formalmente 
constituídas: Sacadura Cabral, Tamarutaca e Capuava. Quilombo-II possui uma 
organização não legalizada. Neste caso, a equipe responsável pela implementação das 
ações de desenvolvimento comunitário oferece suporte aos grupos de moradores que 
manifestem intenção de formalizar a sua organização: em parceria com advogados da 
Assistência Judiciária da Secretaria de Assuntos Jurídicos, se realizam estudos e 
discussões, buscando alternativas entre as várias possibilidades de formalização . 231

                                                 
230 Inovadora na sua vinculação específica a assentamentos da baixa renda, já que experiências com perfil 
similar vêm sendo desenvolvidas com êxito em Belo Horizonte, Salvador, entre outras cidades, onde 
resíduos da construção civil são reciclados dando lugar à produção de tijolos e itens de mobiliário urbano. 
231 Hoje a Associação de Moradores de Sacadura Cabral conta com uma Diretoria composta por quatro 
membros e um Conselho Fiscal com outros cinco membros. A associação realiza reuniões mensais, com 
comparecimento de sete pessoas em média. A Associação de Moradores de Tamarutaca com 25 
membros, dos quais 20 exercem uma participação efetiva. 
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A equipe técnica do PIIS vem verificando o progressivo fortalecimento da cidadania 
ativa. A população beneficiária vem superando a condição de mera espectadora, 
trocando com a equipe técnica suas dúvidas e seus conhecimentos, e se consolidando 
como uma organização participativa/propositora de ações municipais, o que tende a 
elevar a qualidade das intervenções. 
 
Como resultado, se assinala a ampliação da participação da população dos 
assentamentos informais nos canais participativos existentes na cidade. Esta ampliação 
não é apenas um dado numérico, mas de conteúdo, na medida em que a população já 
consegue diferenciar quais das suas demandas implicam novos investimentos – e que, 
portanto, devem ser aprovadas no Orçamento Participativo – e quais se referem à 
manutenção da cidade. Assim, a participação comunitária evolui dos temas de interesse 
individual mais imediato, para questões de caráter coletivo. 
 
O resgate da auto-estima da população favelada por meio de ações de conteúdo social 
tem sido encarado pelo PIIS como instrumento de construção de vínculos do morador 
com seu local de moradia e a cidade, mitigando os processos de expulsão branca . 232

Os diferentes programas dirigidos à organização comunitária e participação dos 
moradores são executados diretamente pela Prefeitura, ou através de parcerias com 
organizações não governamentais e filantrópicas locais. A comunidade participa das 
atividades de gestão, através dos diagnósticos participativos, das reuniões com os 
agentes governamentais e no seu envolvimento com a execução de diversos programas 
sociais . Exemplo disso é a participação de 85 agentes comunitários  selecionados 
entre os próprios moradores dos assentamentos beneficiados. 

233 234

 
A multiplicidade de instâncias de participação dos moradores é avaliada muito 
positivamente, por cumprir o duplo papel de gerar emprego e renda, e aproximar as 
atividades do Programa ao cotidiano da comunidade. 
 
 
Ações para Grupos Vulneráveis 

 
As ações específicas para grupos vulneráveis estão dirigidas para o atendimento 
prioritário de crianças, mulheres e portadores de deficiências físicas. Estas ações são 
desenvolvidas não diretamente pela Prefeitura, mas através de organizações contratadas 
ou conveniadas. 
 
O Programa Ciranda Comunitária orienta 149 famílias com crianças entre zero e seis 
anos em relação ao processo de desenvolvimento de seus filhos. O programa é 
desenvolvido pela Instituição Assistencial Amélia Rodrigues, em convênio com a 
Secretaria de Educação e Formação Profissional, com um investimento mensal de 
R$12.500,00. 
                                                 
232 No Rio de Janeiro, a mobilidade da população residente em assentamentos informais não difere 
significativamente daquela verificada para a cidade formal (ABRAMO, 2002). Em Goiânia, ao contrário, 
se verificou a substituição de até 70% da população original após dez anos de ocupação de um 
assentamento (BUENO, 1998). Cabe verificar para o caso de Santo André qual é o real impacto dos 
processos de expulsão branca. 
233 Foi feita uma pesquisa de acompanhamento da qualidade dos serviços com os moradores de Sacadura 
Cabral para muni-los de parâmetros de avaliação, baseados naqueles vigentes na cidade.
234 Agentes de saúde, de limpeza urbana, de alfabetização de adultos, de lazer e recreação para crianças. 
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Para a faixa etária dos sete aos dezessete anos, são oferecidas atividades socioeducativas 
em horário complementar ao da escola, através do Programa Criança Cidadã, visando a 
sua proteção, socialização e desenvolvimento. Atualmente, cerca de mil crianças e 
adolescentes participam do programa, que conta com quatro técnicos de nível superior 
(psicólogos e assistentes sociais), quatro agentes comunitários e nove educadores para 
sua operação. O Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados – MDDF  assume 
o papel de executor do programa, a partir de convênio com a Secretaria de 
Inclusão Social e Habitação. São despendidos 20 mil reais mensais com a 
operação do programa. 

235

 
A progressiva valorização do papel social da mulher, especialmente nos setores de baixa 
renda, tem no Programa Gênero e Cidadania um apoio institucionalizado. Sua afirmação 
nos âmbitos familiar, comunitário e do trabalho, seja captando recursos junto ao Banco 
do Povo e se lançando como microempreendedoras, seja como titulares dos imóveis nas 
áreas urbanizadas demanda ainda esforços, no que pese os trabalhos desenvolvidos pelo 
Centro de Estudos para a Saúde – CES, entidade conveniada à Assessoria da Mulher, 
da Secretaria de Participação e Cidadania . 236

 
Como logros do programa de Gênero e Cidadania, Laczynski assinala que “Elas 
compõem a maioria dos beneficiários do programa de Renda Mínima, a maioria dos 
participantes das cooperativas, bem como a maioria dos agentes comunitários de saúde 
e técnicos” , perfazendo um total de mil beneficiárias. 237

 
Finalmente, o Programa Reabilitação Baseada na Comunidade se propõe a  sensibilizar 
a comunidade e oferecer apoio às pessoas portadoras de deficiência física e suas 
famílias, objetivando sua inclusão social. 
 
 
Meio Ambiente e Educação Sanitária 
 
Como 56% do território do Município estão localizados em áreas de proteção a 
mananciais, a preocupação com a questão ambiental assume uma relevância especial, o 
que se reflete em quase todos os programas municipais, que incorporam alguma 
variável relacionada à questão.  
 
A conexão entre os programas da área ambiental e o PIIS se dá pela prevenção de 
fatores de risco, em especial inundações e deslizamentos associados à disposição 
clandestina de resíduos, através do Programa Chuvas de Verão238. Além de 
conscientizar a população sobre os riscos geológicos, por meio de palestras e reuniões 
organizadas pelo Departamento de Defesa Civil em conjunto com cerca de 55 agentes 
ambientais do SEMASA, o programa capacita grupos de moradores para atuar em 
situações de emergência. Atualmente, há cerca de 180 pessoas habilitadas pelo 
programa. 

                                                 
235 Movimento social representativo das entidades de favelas do Município de Santo André. 
236 São investidos mensalmente R$7.030,40 no Programa Gênero e Cidadania – recursos provenientes da 
União Européia. 
237 LACZYNSKI, op. cit. p. 4.  
238 Como parte das atividades do Programa Chuvas de Verão, foi elaborado o Mapa de Riscos da Cidade 
de Santo André. 
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A Educação Sanitária complementa as ações de educação ambiental, sensibilizando a 
população e estimulando sua adesão à coleta seletiva de lixo e demais atividades 
relacionadas à prevenção de riscos ambientais. Agentes de Saúde e Vigilância Sanitária 
são os responsáveis pela operação do componente. 
 
As escolas municipais de ensino fundamental incorporaram às suas atividades 
pedagógicas visitas guiadas à estação de tratamento de águas e às áreas de mananciais, 
enquanto duas escalas de ensino médio realizam um programa de bioindicadores, 
monitorando a qualidade de água, do ar e do solo. 
 
 
Monitoramento e Avaliação 
 
O monitoramento do PIIS é de competência da Equipe Técnica, sob a coordenaçãao da 
Coordenadoria de Inclusão Social. Já o trabalho de acompanhamento da população- 
alvo do Programa durante o processo de urbanização se dá pela equipe de Gerência de 
Desenvolvimento Comunitário do DEHAB e pelas equipes locais. Pretende-se após a 
urbanização, o acompnhamento continuado das áreas através do Programa de Pós-
Ocupação, com o sentido de estimular a organização comunitária de forma a: 
• potencializar o controle social sobre os projetos executados pelo Poder Público; 
• subsidiar a avaliação permanente dos serviços executados; 
• fortalecer a organização comunitária e construir relações sociais mais democráticas. 
 
O acompanhamento das famílias tem início mesmo antes dos processos de 
reassentamento e/ou remanejamento, com sua preparação para a convivência no novo 
espaço. Prossegue após a conclusão das intervenções físicas, com o monitoramento do 
assentamento no relativo ao uso e ocupação do solo, manutenção das benfeitorias e 
controle de invasões. O mesmo ocorre como os programas de saúde, educação 
profissionalizante, geração de trabalho e renda, atendimento a crianças e jovens, que  
permanecem atuantes mesmo após o término da implantação dos componentes físicos 
da urbanização.  
 
Todo o processo de implementação do Programa vem sendo avaliado, e os resultados 
sistematizados de forma permanente. Algumas das avaliações são realizadas 
diretamente pela Prefeitura, outras por organizações parceiras, especialmente as 
Universidades. Dentre as atividades de monitoramento e avaliação se destaca o 
desenvolvimento dos indicadores socioeconômicos e de qualidade e vida e os 
indicadores subjetivos, captados em várias ocasiões e com técnicas diversas. 
 
A sistematização dos dados coletados vem sendo acompanhada pela Secretaria de 
Planejamento Estratégico – SPE, que possui uma equipe dedicada ao monitoramento 
dos projetos prioritários de Governo. Também pertencente à estrutura da SPE, a 
Coordenadoria de Indicadores Socioeconômicos responde pelo tratamento de dados 
macroeconômicos. 
 
Atualmente, está em elaboração um plano de indicadores que permita acompanhar o 
avanço em cada uma das três dimensões do Programa – urbana, econômica e social –, 
com o objetivo de aferir resultados não de um único programa, mas da integração do 

 192



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 

conjunto completo de ações desenvolvidas em cada assentamento. Com o mesmo 
sentido, estão sendo criados: 
 
• Observatório de Qualidade de Vida de Santo André, em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas/SP; 
• Observatório da Qualidade dos Serviços, com o objetivo de alcançar maior 

eficiência nas funções essenciais da cidade, a partir da observação dos próprios 
moradores ; 239

• Observatório de Processos de Inclusão e Exclusão Social – em parceria com a 
Pontifícia Universidade/SP – já tendo sido construído o Mapa da Exclusão/Inclusão 
Social de Santo André . Adicionalmente, vêm sendo implementados processos de 
avaliação da relação da população com o Programa, ainda sem resultados 
disponíveis. 

240

 
Estão ainda em fase de construção o Banco de Dados do Cidadão (que armazenará 
dados do atendimento à população pelos diversos programas municipais e seus 
resultados) e um software de monitoramento de políticas sociais, em parceria com o 
Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia Universidade de São Paulo, com especial 
ênfase para as políticas de complementação de renda. 
 
 
Visibilidade 
 
O Programa de Gestão Urbana da ONU, em convênio com o Instituto de Governo e 
Cidadania do ABC,  tem feito um acompanhamento permanente do Programa Integrado 
de Inclusão Social e atuado como um difusor dessa experiência. A concepção e o 
desenho operacional do Programa têm sido amplamente disseminados, com convites 
para exposição em diversos fóruns nacionais e internacionais. Além disso, o Programa 
tem sido visitado por autoridades locais (prefeitos, secretários municipais, etc.) e 
especialistas em políticas públicas, tanto brasileiros quanto do exterior. 
 
Dar a conhecer a experiência e realimentá-la através da participação em congressos, 
seminários e concursos tem sido parte integrante da prática do Programa. O PIIS obteve 
o Prêmio Gestão Pública e Cidadania, organizado pela Fundação Getulio Vargas e pela 
Fundação Ford, quando o Programa foi selecionado entre os cinco destaques em 2000; o 
Prêmio Caixa Econômica Federal de Melhores Práticas em Gestão Local 2001,  
selecionado entre as dez melhores práticas, com destaque especial para a Urbanização 
de Sacadura Cabral; e na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 
Humanos – Istambul+5, em Nova York (junho 2001), o Programa foi uma das 16 
experiências selecionadas em nível mundial, para relato e análise, sendo a única 
brasileira e uma das três latino-americanas. 
 
Através do Programa de Melhores Práticas da Caixa Econômica Federal, a experiência 
de Santo André se beneficiará da preparação de um manual para facilitar sua replicação 

                                                 
239 Recrutado entre os moradores, um grupo de voluntários foi treinado e vem fazendo o acompanhamento 
da qualidade dos serviços e participado das discussões com a Prefeitura e com as concessionárias 
responsáveis pela prestação dos serviços. 
240 A elaboração do Mapa da Inclusão/Exclusão Social de Santo André contou com a participação do 
Instituto de Governo e Cidadania do ABC, parceiro local da Consulta Urbana do PGU, que contribuiu 
também na sistematização da metodologia de trabalho do Programa. 
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em outros Municípios brasileiros, incentivando desta forma a prática da 
transferibilidade. 
 
Em junho de 2002, a experiência “Gênero e Cidadania no Programa Integrado de 
Inclusão Social” de Santo André recebeu o Prêmio Internacional de Dubai de Melhores 
Práticas para a Melhoria das Condições de Vida. 
 
 
Conclusões 
 
A articulação e a integração de uma multiplicidade de programas, fazendo convergir, no 
âmbito do PIIS, seus potenciais individuais, demonstrou ser uma estratégia eficiente, 
capaz de ampliar de fato a eficácia de cada um dos vários programas desenvolvidos. A 
equipe técnica observa que o desempenho dos programas integrados pelo PIIS é 
comparativamente superior ao seu desempenho individual em outras áreas da cidade. 
Entretanto, se por um lado, a estrutura integrada do Programa alavanca resultados, por 
outro, pode converter-se ao mesmo tempo em fator de risco, visto que qualquer 
dificuldade vivida por um dos programas-membro se reflete sobre todos os demais. 
 
A progressiva incorporação de componentes ao Programa (ou programas ao Programa) 
vem se revelando como uma estratégia bem-sucedida, permitindo uma infinidade de 
arranjos e combinações que conferem maleabilidade à sua implantação. Ainda que seja 
desejável a introdução da totalidade de programas em cada um dos assentamentos em 
processo de trabalho, cabe a alternativa de implantação parcial ou gradual, adaptando o 
Programa, em cada momento, à disponibilidade de recursos financeiros. Este formato 
mais maleável vem sendo denominado “Santo André mais Igual”, com a finalidade de 
não descaracterizar o perfil original do PIIS. 
 
A escassez de recursos é ponto que se reitera na Administração Pública brasileira, e, 
neste sentido, Santo André não constitui exceção, assinalando a necessidade de 
aperfeiçoamento dos mecanismos de transferência de recursos do Governo Federal para 
os Municípios. Embora o Tesouro Municipal aporte 51% dos recursos investidos no 
Programa, sua sustentabilidade financeira a longo prazo conta com poucas garantias. Se, 
por um lado, cerca de metade dos recursos captados são é reembolsável, o que desonera 
os cofres públicos de compromissos a futuro, por outro, os aportes financeiros de 
agências internacionais são finitos no tempo. 
 
Portanto, o incremento da capacidade de investimentos do Município, seja pela 
ampliação da base de arrecadação municipal, seja pela melhoria de desempenho da 
cobrança de tributos, se apresenta como uma necessidade. Com o mesmo sentido, estão 
ainda por explorar mecanismos de recuperação de custos pela via tributaria, captura de 
mais-valias produzidas por investimentos públicos etc., em síntese, a ampliação da 
arrecadação como impulsora da capacidade de investimentos do Município. 
 
Mesmo considerando o caráter social do Programa, são de forma geral escassas as 
preocupações com o aspecto da recuperação de custos. No caso do PIIS se prevê a 
recuperação parcial através do ressarcimento dos custos de urbanização e edificação, 
enquanto o acesso à terra é integralmente subsidiado. É premissa do Programa não 
adquirir terras para fins de regularização. Entretanto, passando a atuar em outros 
assentamentos que não estejam só (ou preferencialmente) localizados em próprios 
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municipais, os procedimentos de regularização fundiária começarão a encontrar os 
mesmos entraves de ordem jurídica que tantos outros Municípios brasileiros têm 
enfrentado. Com este sentido, a declaração de Áreas Especiais de Interesse Social tem 
sido uma condição necessária à regularização urbanística, mas não suficiente para 
garantir o sucesso do componente de regularização fundiária em tempo hábil. 
 
Tendo em conta a fragilidade da situação econômica da população-alvo, as ações de 
geração de trabalho e renda assumem no âmbito do PIIS um caráter diferenciado dos 
demais programas brasileiros de perfil similar. Aqui a geração de trabalho e renda é 
pensada mais como instrumento de emancipação da população (de forma que as 
famílias possam arcar com a carga de tributos da cidade formal), do que como estratégia 
para sua fixação nas áreas urbanizadas. De fato, não há comprovação de uma correlação 
positiva entre a geração de trabalho e renda (na forma e escala que, em geral, este 
componente assume nos projetos/programas brasileiros) e a fixação das populações nas 
áreas urbanizadas. Estima-se que deixem de sê-lo e passem a integrar, também desde 
este ponto de vista, o conjunto da cidade, ampliando-se o conceito de integração 
também na direção da homogeneidade fiscal/tributária. 
 
A reversão do desenho institucional hierárquico tradicional (que tende a se firmar como 
tendência nos programas/projetos de urbanização de favelas) e a adoção de uma 
estrutura de tipo matricial tendem a contribuir significativamente para a otimização de 
recursos, no que pese as resistências à adesão ao novo formato por parte de alguns 
setores da Administração Pública ainda arraigados à forma convencional de organização 
do trabalho. Conforme depoimento de Madalena Alves, Coordenadora de Inclusão 
Social: 
 

“Ainda não foi possível mensurar a economia de recursos gerada pela mudança 
de foco do corretivo ou emergencial para uma abordagem integrada e 
preventiva, mas certamente é neste campo que os impactos do retorno para a 
comunidade e para a própria Municipalidade são mais efetivos, não apenas 
porque permitem o barateamento das ações, mas principalmente pela maior 
eficácia na ação dos programas.” 

 
É de supor que, ao longo do tempo, e frente à obtenção de resultados positivos, as 
resistências que hoje se colocam como desafios, venham a se dissolver. Com este 
sentido, a abertura de canais de diálogo (reuniões, seminários, etc.) se apresenta como 
instrumento útil para acelerar o processo. De fato, a extensão da metodologia 
intersetorial – integrada e participativa – vem sendo levada para além do âmbito do 
Programa Integrado de Inclusão Social, como no caso do Projeto GEPAM, de 
gerenciamento participativo nas áreas de mananciais, também desenvolvido no âmbito 
da Prefeitura de Santo André. 
 
Ainda assim, a incorporação dos assentamentos urbanizados à cidade continua sendo 
um desafio (não só em Santo André, mas em todo o país): além de alguns setores da 
Administração local, também muitas das concessionárias responsáveis pela manutenção 
dos diversos serviços urbanos resistem a assimilar estes assentamentos como parte 
integrante da cidade (tradicionalmente, as favelas estavam excluídas das áreas de 
atuação destes órgãos, até porque, oficialmente, “não existiam”) e estender seus serviços 
a estas áreas, impondo a necessidade de se estabelecer um novo padrão de 
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relacionamento, através da negociação, estabelecimento de acordos e parcerias etc., 
onde a interveniência da esfera política não é desprezível. 
 
Como desafio adicional se coloca a compatibilização de prioridades e cronogramas de 
entidades pertencentes a esferas diferentes da Administração Pública, como ilustrado no 
caso do sistema de esgotamento sanitário, onde a execução de componentes de 
competência municipal não coincide no tempo com seus complementares de atribuição 
estadual. 
 
No PIIS, se assinala como de especial relevância a consideração de aspectos subjetivos, 
como a elevação da auto-estima da população (“incorporando a noção de que [os 
moradores de favelas] são sujeitos de direito”), como fator de estímulo ao investimento 
individual em melhorias habitacionais, fortalecendo os vínculos com a residência e, por 
extensão, com o assentamento, o bairro e a cidade. Assim, por via indireta, a elevação 
da auto-estima contribuiria para a fixação da população nos assentamentos urbanizados, 
reduzindo o impacto de (possíveis) processos de ‘expulsão branca’. De confirmar-se a 
veracidade desta afirmativa, mediante estudo detalhado, podem ser abertas novas 
perspectivas para o manejo de um fator de risco dos projetos/programas de urbanização 
nem sempre levado em consideração: a reprodução de assentamentos irregulares em 
outras áreas da cidade pela “migração” de famílias previamente atendidas por 
programas de urbanização. 
 
Foi levantada pela equipe técnica uma dificuldade inicial em relação à resposta da 
comunidade, de descrédito241 ou apatia, à perspectiva de urbanização. Exposta durante 
décadas ao assédio de uma infinidade de indivíduos e entidades públicas e privadas, das 
mais diversas orientações políticas, e com objetivos mais ou menos louváveis (de 
pesquisas acadêmicas a campanhas políticas, de pregações religiosas a propostas de 
erradicação, entre muitas outras), sem que sua qualidade de vida sofresse nenhuma 
alteração significativa, não surpreende que a reação inicial da população favelada frente 
a (mais uma) nova proposta seja de descrédito. A mesma experiência tem sido 
vivenciada pela maioria de projetos/programas da “nova geração” (multissetoriais 
integrados). Entretanto, esta atitude de descrédito tende a se reverter rapidamente, tão 
logo se apresentem resultados palpáveis que mereçam crédito por parte da população. 
Em princípio, os componentes físico-urbanísticos são percebidos mais positivamente 
pela população do que os de caráter social, muitas vezes interpretados como 
“preâmbulos” dos primeiros. 
 
Ainda no âmbito da participação da população, foi detectado um desafio agregado ao 
descrédito: a falta de preparo/conhecimento de mecanismos de participação. Percebe-se 
enquanto tendência, que os projetos/programas nacionais de urbanização de favelas 
começam, ainda que timidamente, a desmistificar a suposta capacidade espontânea de 
organização comunitária dos setores de baixa renda. A predominância de demandas 
individuais sobre as coletivas, de caráter mais propriamente urbano, tem sido objeto de 
ações educativas por parte dos programas. Com este sentido, no caso de Santo André, a 
constituição das COMULs, assim como o Orçamento Participativo, tem se revelado 
como instrumentos úteis ao exercício da prática da participação, servindo ao objetivo de 
esclarecer a população quanto à forma de encaminhamento de suas demandas. O 

                                                 
241 Logo após o anúncio do início das intervenções do PIIS a população chegou a acreditar que todos 
seriam removidos para a construção de um shopping. 
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resultado tem sido o de qualificação das demandas, e sua evolução dos temas de 
interesse individual mais imediato para questões de caráter coletivo. 
 
É preciso, entretanto, que os logros no campo da participação e inclusão social se 
convertam em sinônimo de redução da informalidade na ocupação do espaço urbano. 
Com este sentido, as políticas de caráter preventivo cobram especial relevância como 
estratégia de sustentação dos programas/projetos de urbanização de favelas. Parece 
inquestionável a necessidade de que o setor público ofereça uma resposta concreta à 
situação de fato dos assentamentos informais. Entretanto, em paralelo, é inescusável a 
adoção de medidas de controle urbano que contenham a multiplicação do fenômeno da 
produção informal da cidade, associada à oferta de alternativas habitacionais acessíveis 
à população de baixa renda, em especial à faixa de até três salários mínimos de 
rendimento mensal. 
 
A experiência-piloto do Programa Integrado de Inclusão Social vem se consolidando. 
Embora o processo não esteja isento de dificuldades242, as metas propostas vêm sendo 
alcançadas, e seu  próprio sistema de monitoramento e avaliação vem acusando 
resultados positivos. Cabe ressaltar a especial atenção que os componentes de 
monitoramento e avaliação têm merecido no âmbito do PIIS, fator que o diferencia do 
padrão médio das experiências brasileiras, onde a dispersão da informação ainda 
representa um entrave à fluidez dos procedimentos de gestão e acompanhamento. Com 
este sentido, a especial capacidade de estabelecimento de parcerias tem sido um fator de 
fortalecimento do componente, em especial, os acordos e convênios firmados com 
universidades e instituições de ensino e pesquisa. 
 
Coloca-se, em curto prazo, a perspectiva de expansão do PIIS/Santo André mais Igual, o 
que se prevê tanto no âmbito territorial de atuação, como no escopo do trabalho. De 
fato, novas áreas já estão sendo selecionadas para ingressar no Programa. Em seu 
processo gradual de construção, se estuda a possibilidade de agregar novas ações, 
relativas ao combate à discriminação racial, à fome e à violência urbana. No relativo a 
sua  área de abrangência, se projeta sua replicação sucessiva em outras áreas da cidade, 
até alcançar a  totalidade das favelas do Município. No entanto, problemas de ordem 
financeira e a indisponibilidade de terrenos públicos para a construção de novas 
moradias, são alguns entraves que adiam a replicação da experiência para outras favelas. 
 
A ampliação de abrangência do Programa, tanto territorial, como de escopo, supõe um 
exponencial aumento de complexidade para os componentes de monitoramento e 
avaliação, assim como impõe o desafio de aperfeiçoar os métodos de comunicação, de 
modo a que não se perca a fluidez de informações e seu livre trânsito entre o núcleo de 
coordenação e os executores de ponta do Programa. Paradoxalmente, neste sentido, a 
estrutura matricial – articulada e ágil – que constitui um ‘ponto forte’ do Programa, 
pode converter-se num ponto de fragilidade à medida que o Programa for sendo 
ampliado, tanto em número de ações simultâneas em operação, como em número de 
assentamentos em processo de trabalho. Encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre 
estas variáveis e garantir a concretização de uma multiplicidade de ações em 138 
assentamentos parecem ser os grandes desafios atuais do PIIS. 
 
 
                                                 
242 As obras de Sacadura Cabral estiveram paralisadas, durante quatro meses, em função de problemas 
técnicos de compactação de uma área de aterro. 
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Anexo 1 
Entidades Parceiras e Tipo de Apoio Prestado 

 
Tipo de Apoio Prestado Entidades 

Financeiro Técnico Político Administ. Outro 
Comissão Européia 
Convênio APD – Apoio às Populações 
Desfavorecidas que financia grande parte do 
conjunto de programas desenvolvidos nas 
áreas de intervenção do Programa 

 �
�
�

    

Organização das Nações Unidas – ONU / 
PGU – Programa de Gestão Urbana 
convênio com Instituto de Governo e 
Cidadania do ABC para acompanhamento 
das ações, construção de indicadores de 
exclusão/inclusão social, e com o IBAM para 
sistematização e divulgação da experiência 

 
�
�
�
�

    

Instituto de Governo e Cidadania do ABC 
parceiro local da Consulta Urbana do PGU, 
para elaboração do Mapa da 
Inclusão/Exclusão Social de Santo André e 
na sistematização da metodologia de 
trabalho do Programa 

     

Instituto de Estudos Especiais – IEE / 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC-SP 
realização do Diagnóstico Participativo, 
instrumental pedagógico construído pelas 
expressões/impressões das comunidades das 
diversas áreas de intervenção 

 
���������������������
��������������������� 

��������������������
��������������������   

Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Urbano – SEDU 
financiamento de produção habitacional, 
com recursos do Orçamento Geral da União,  
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e 
convênio com o BID – Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

��������������������������������

�
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Ministério da Saúde 
financiamento de parte das ações do 
Programa Saúde da Família, com recursos do 
Orçamento Geral da União 

 �
�

    

Caixa Econômica Federal 
agente financeiro e acompanhamento das ações de 
urbanização a partir do convênio estabelecido entre 
o Governo Federal e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento 

�
�
�����������������������������

    

Secretaria de Estado de Assistência e 
Desenvolvimento Social 
financiamento de parte do programa de 
complementação de renda familiar 
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Tipo de Apoio Prestado Nome 

Financeiro Técnico Político Administ. Outro 
IBAM – Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal 
apoio na sistematização e divulgação da 
estratégia integrada de combate à exclusão 
adotada no Programa Integrado de Inclusão 
Social com financiamento do PGU da ONU 

     

Núcleo de Seguridade e Assistência Social / 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC-SP 
assessoria para construção do Diagnóstico 
Participativo das áreas do Programa 
Integrado, com financiamento da Comissão 
Européia, em trabalho desenvolvido com as 
equipes de coordenação, técnica e locais do 
Programa, para aprofundamento do debate 
conceitual, metodológico e de construção de 
indicadores 

     

UNISOL 
parceira na execução do Programa 
Incubadora de Cooperativas, a partir de 
contrato com a SDET. 

     

Fundação Faculdade de Medicina do ABC  
desenvolvimento de ações do Programa 
Saúde da Família, a partir de convênio com a 
Secretaria de Saúde 

     

Centro Universitário – Fundação Santo André 
disponibiliza a estrutura física para o 
Programa Incubadora de Cooperativas, e 
recursos humanos da Universidade para 
várias ações 

     

MDDF – Movimento de Defesa dos Direitos dos 
Favelados 
movimento social representativo das 
entidades de favelas do Município, assume o 
papel de executor do Programa Criança 
Cidadã, a partir de convênio com a 
Secretaria de Inclusão Social e Habitação 

   

CEEP – Centro de Educação, Estudos e 
Pesquisa 
desenvolve cursos de iniciação, reorientação 
e qualificação profissional, a partir de 
convênio com a Secretaria de Educação e 
Formação Profissional 

     

CES – Centro de Estudos para a Saúde 
desenvolve as ações do Programa Gênero e 
Cidadania, a partir de convênio com a 
Secretaria de Participação e Cidadania – 
Assessoria da Mulher 
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Tipo de Apoio Prestado Nome 

Financeiro Técnico Político Administ. Outro 
CESCO – Centro de Estudos de Saúde Coletiva 
da Faculdade de Medicina do ABC 
desenvolve as ações do programa 
Reabilitação Baseada na Comunidade, 
realizado a partir de convênio com a 
Secretaria de Participação e Cidadania – 
Assessoria da Pessoa Portadora de 
Deficiência 

     

Instituição Assistencial Amélia Rodrigues 
desenvolve as ações do programa Ciranda 
Comunitária, realizado a partir de convênio 
com a Secretaria de Educação e Formação 
Profissional 

     

Passo – Assessoria para Ações Sociais 
assessoria à população na autoconstrução das 
moradias, realizada a partir de convênio com 
a Secretaria de Inclusão Social e Habitação 

     

Peabiru – Trabalhos Comunitários e 
Ambientais 
assessoria à população na autoconstrução das 
moradias, realizada a partir de convênio com 
a Secretaria de Inclusão Social e Habitação 

     

Instituto Municipal de Ensino Superior de São 
Caetano do Sul – IMES 
execução de diversas pesquisas que subsidiam a 
política de geração de trabalho, emprego e renda (e 
acesso a microcrédito, capacitação e assessoria a 
empreendedores) 
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Fonte: Santo André (SP). Prefeitura Municipal. Gênero e cidadania no programa integrado de inclusão social. 
Santo André, [2002?]. Apresentação ao Prêmio Internacional de Dubai sobre as Melhores Práticas para melhorar as 
Condições de Vida. p. 4-5. 
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Narrativa 
 
O Município de Teresina, com 715.360243 habitantes, possui quase a totalidade de sua 
população – 95% – em área urbana. Essa condição só se configura a partir da década de 
1970, quando ocorrem intensos fluxos migratórios gerados pelas oportunidades criadas 
através do crescimento e diversificação da economia e da expansão da infra-estrutura 
básica. Neste sentido, a cidade de Teresina sofreu, nos últimos trinta anos, um 
“inchaço”, acompanhado de um aumento visível da população pobre. 
 
O processo de expansão urbana acelerado, pelo qual o Município passou, se expressa 
pelo incremento populacional de 181 mil habitantes em 1970, para cerca de 700 mil em 
1996. Desencadeiam-se neste período a ocupação desordenada das terras e o surgimento 
de assentamentos informais, impulsionados por uma agressiva especulação imobiliária. 
 
Segundo o Terceiro Censo de Vilas e Favelas244, 133.857 habitantes vivem em 
assentamentos informais nas áreas periféricas de Teresina, o que representa 18,71% da 
população total do Município. Registra-se que a cidade possui 117 vilas (32.753 
famílias), 24 favelas (1.504 famílias) e nove parques e residenciais (4.596)245. Entre 
1993 e 1999 houve um impressionante aumento – 97,89% – do número de habitantes 
destas áreas. Segundo mapeamento elaborado pela Prefeitura, a distribuição dos 
assentamentos informais por Regiões Administrativas do Município, em 1999, tinha a 
seguinte configuração: sete assentamentos na região centro; 45 na região leste; 22 na 
região norte; 31 na região sudeste e 45 na região sul. 
 
A população residente em assentamentos informais corresponde a 38.852 famílias, das 
quais 56,98% têm renda familiar mensal na faixa de até um salário mínimo; 36,47% se 
situam entre um a três salários mínimos, 7,30% possuem rendimentos superiores a três 
salários mínimos. Ainda segundo o Censo de Vilas e Favelas de 1999, o nível de 
inserção da população de baixa renda no mercado de trabalho é ainda baixo, com 
expressivo número de desocupados. 
 
A cidade de Teresina localiza-se à margem direita do rio Parnaíba e na foz do rio Poti, 
sistema fluvial que propicia inundações freqüentes nas áreas ribeirinhas nos períodos 
das chuvas, ocasionando a formação de acúmulos de água nas áreas de cotas mais 
baixas, denominadas “lagoas do norte”246, por sua localização na região norte da cidade. 
A população de baixa renda passou a ocupar esta área a partir da década de 1980, em 
                                                 
243 IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico de 2000. 
244 III Censo das Vilas e Favelas realizado em 1999 pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. 
245 Denominações locais – Vila: comunidade surgida a partir de ocupação por famílias sem-teto sem 
obedecer às exigências feitas pela Lei do Parcelamento do Solo mas possível de ser regularizada, saneada 
e urbanizada. Favela: comunidade surgida a partir de ocupação por famílias sem-teto geralmente 
localizada em área de risco eminente (alagamento/desmoronamento) ou em leito de vias públicas (ruas 
e/ou avenidas) sujeitas quase sempre à remoção. Parques e Residenciais: loteamentos feitos pela 
Prefeitura obedecendo a todos os requisitos vigentes na legislação de parcelamento do solo. São 
considerados assentamentos informais pelo fato de não estarem completamente consolidados. 
246 O Projeto Lagoas do Norte, também de iniciativa do Poder Público, hoje em fase de estudo de 
viabilidade econômica, concebido a partir da experiência do Vila-Bairro, propõe soluções visando à 
diminuição dos riscos de inundação através de medidas estruturais como a dragagem das lagoas, para 
retirada de lixo e lodo, aumentando assim sua capacidade de armazenamento de água; a remoção de 
moradias situadas abaixo da cota de inundação e a urbanização da área de entorno das lagoas. 
Complementarmente, o Projeto prevê a implantação de um programa de educação ambiental; um 
programa de coleta de esgotos domésticos e a ampliação do serviço de coleta de lixo. 
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função da valorização dos terrenos das zonas sul e leste da cidade. A ocupação 
desordenada nesta localidade, sobre áreas inundáveis, dificultou o escoamento das 
águas, ampliando o impacto das enchentes sobre a população local. Somando-se a esta 
situação, fatores como a ausência de saneamento básico e a diminuição da cobertura 
vegetal por desmatamento, verifica-se um progressivo processo de degradação 
ambiental no Município247. 
 
No que concerne à situação fundiária de vilas, favelas, parques e residenciais, o Censo 
de Vilas e Favelas de 1999 registra que a grande maioria dos domicílios – 72,93% – está 
situada em áreas públicas. Destes, 49,55% estão em próprios municipais, seguidos de 
22,24% em terras do Estado e 0,95% em áreas da União. A ocupação de terrenos 
particulares corresponde a 24,30% dos casos, enquanto 2,33% das moradias encontram-
se em terrenos de propriedade de seus ocupantes, em função de ações de regularização 
fundiária promovidas pela Prefeitura. 
 
A maior incidência de ocupação de áreas públicas indica uma estratégia adotada pela 
população, dada a possibilidade de tais localidades serem legalizadas e terem suas 
demandas por infra-estrutura e serviço público supridas. Entretanto, registra-se um 
aumento do percentual de assentamentos situados em áreas particulares, de 7,9% em 
1996, para 24,30% em 1999, o que se atribui à diminuição do volume de terras públicas 
disponíveis. 
 
Dados do Censo de 1999, referentes à situação física dos terrenos ocupados por 
assentamentos informais, mostram que 88,61% dos domicílios estão localizados em 
áreas adequadas para o assentamento humano, enquanto que 4,53% estão em áreas com 
risco de deslizamento, 2,81% em área sujeita a alagamento e 3,60% em área de leito de 
rua, indicando uma diminuição de 5,75% em relação aos dados de 1996. Estes números 
dão a medida da efetividade das ações empreendidas pelo Vila-Bairro, de remoção de 
famílias de áreas de risco e investimento em melhorias das condições de habitabilidade 
da cidade. 
 
Esta melhoria qualitativa se reflete também na valorização dos imóveis localizados nas 
áreas de intervenção do Projeto: técnicos da Prefeitura Municipal de Teresina informam 
que imóveis avaliados inicialmente em 500 reais foram estimados, após a conclusão das 
obras, em 3 mil reais. Observa-se ainda que um considerável número de famílias 
beneficiadas pelo Projeto volta a invadir áreas impróprias. A realização de 
cadastramento seria uma forma eficaz de controle de duplicidade de atendimento.  
 
Em meados da década de 1980, implanta-se em Teresina um novo modelo de gestão 
local voltado para a inclusão social e participação comunitária. Entretanto, foi somente 
em 1993 que foram desenvolvidos e consolidados projetos de urbanização com maior 
preocupação qualitativa sobre o ambiente construído e contemplando as especificidades 
da população local. Em 1996, foram implementadas ações de regularização fundiária e 
de reassentamento de famílias moradoras em áreas irregulares e/ou de risco.  
 
A partir dessas experiências isoladas, intervenções integradas foram formuladas, no 
intuito de desenvolver uma proposta multissetorial. Esta decisão deu origem ao Projeto 
Multissetorial Integrado Vila-Bairro, concebido pela Prefeitura Municipal no ano de 
                                                 
247 O Orçamento Municipal de 1998 destinou 41,09% dos recursos para a rubrica Saúde e Saneamento, o 
que exprime o grau de prioridade conferido à questão pela Administração local. 
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1996, que teve sua formulação definitiva concluída somente em 1997 na primeira gestão 
do Prefeito Firmino da Silveira Filho248. 
 
 
Melhores condições de habitabilidade e participação social: a concepção do 
Programa 
 
Segundo  Penna Firme249, a concepção do Projeto Vila-Bairro resultou basicamente de 
dois fatores: o amadurecimento de um modelo de gestão local participativa e a 
preocupação com a integração e complementaridade das ações de inclusão social. O 
primeiro fator se articula com a prioridade definida pela Administração do Prefeito 
Firmino Filho para o relacionamento estreito com as comunidades de baixa renda. Esta 
nova orientação de aprofundamento do modelo de gestão participativa fez com que 
adotasse, ainda em 1997, o Orçamento Popular250, que incorpora uma forma de gestão 
popular nas decisões sobre as políticas municipais e sobre os recursos públicos, assim 
como na própria formulação do Projeto. Desta maneira, o trabalho social foi valorizado 
como o suporte necessário à proposta de intervenção introduzida pelo Vila-Bairro. O 
segundo fator se refere à necessidade de definir políticas de intervenção integradas, uma 
vez que as ações implementadas de forma isolada eram de pouca efetividade, causando 
efeitos apenas pontuais. 
 
O conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura como: Projetos de Habitação, 
Pavimentação, Lavanderias e Hortas Comunitárias251 e Creches, foi o precursor do Vila-
Bairro, considerado pioneiro no que diz respeito à forma de relacionamento entre 
Governo e comunidade. Esta experiência foi determinante para a transformação da 
atuação da Administração local junto a comunidades carentes de Teresina. 
 
A proposta essencial do Projeto Vila-Bairro é transformar as vilas e favelas de Teresina 
em bairros com condições urbanas adequadas, visando ao desenvolvimento 
socioeconômico destas comunidades, a partir da consideração de sua dinâmica social, 
peculiaridades e situações específicas. 
 
Os objetivos do Projeto resumem-se em:  
- consolidar a opção política abrangente, com vistas à inclusão social da população 

pobre, promovendo a melhoria de sua qualidade de vida;  
- conter, de forma eficaz, a multiplicação dos problemas pelo efetivo controle sobre as 

ocupações deste tipo de área;  

                                                 
248 Atualmente, o Prefeito Firmino da Silveira Filho está em sua segunda gestão no Município de 
Teresina, integrando o Partido Social Democrático Brasileiro. 
249 PENNA FIRME, Denise, SANTOS, Alexandre, BARATTA, Tereza Cristina. Estudo de caso: projeto 
vila-bairro: Teresina-Piauí. Rio de Janeiro: IBAM/ENSUR, [2001]. xi, 145f. (Programa Caixa Melhores 
Práticas de Gestão Local). 
250 O Orçamento Popular é um mecanismo de participação popular no processo de planejamento, 
elaboração, execução e acompanhamento de parte do Orçamento Municipal. Esta ação implica a eleição 
de um representante por bairro, denominado agente comunitário ou agente do orçamento popular, 
visando, além do direcionamento dos investimentos públicos, à representação e à integração dos 
assentamentos informais com o restante do bairro onde eles estão inseridos.  
251 Desenvolvido a partir de uma parceria do Governo Municipal, Funabem e Comunidade. Entre 1987 e 
2000 foram implantadas 38 hortas em 116,8 hectares, beneficiando 2.503 famílias. Este projeto tem como 
objetivos básicos a geração de trabalho e renda, a melhoria alimentar das famílias beneficiadas e o 
aumento na produção de hortaliças.  
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- estabelecer parcerias entre o Poder Municipal e a sociedade civil organizada, 
baseadas num modelo de intervenção de co-responsabilidade;  

- estimular a geração de renda a partir do potencial econômico e das condições locais;  
- integrar os bairros que serão objeto de implantação de infra-estrutura e integrar as 

vilas às áreas vizinhas que já dispõem de infra-estrutura. 
 
 
A População-alvo 
 
A delimitação do universo de atuação do Projeto teve como base as informações das 
áreas de pobreza urbana levantadas nos Censos Demográficos e Socioeconômicos 
realizados pela Prefeitura em 1993 e em 1996. Às localidades-alvo do Projeto foram 
somadas mais seis vilas, que surgiram após a conclusão do levantamento de 1996, 
totalizando 155 vilas. O Projeto foi formulado para beneficiar cerca de 37.820 
domicílios e 133.857 habitantes, ou seja, 100% da população residente em 
assentamentos informais, o que corresponde a cerca de 19% do total da população de 
Teresina. 
 
Estimativas do IBGE252 apontam para a existência de 367 estabelecimentos de ensino 
pré-escolar, 446 de ensino fundamental e cem de ensino médio no Município. Segundo 
o Censo de Vilas e Favelas de 1999, a taxa de analfabetismo na população-alvo do Vila-
Bairro é de 27,39%, e 64,71%253 dos habitantes alcançam o ensino fundamental. O 
percentual de pessoas que ingressam no ensino médio é de 7,69%, sendo 6,54% dessas 
situadas numa faixa etária de 11 a 14 anos. O índice daqueles que tiveram e têm acesso 
ao ensino superior é de 0,20%. 
 
No que se refere ao nível de ocupação da população-alvo do Projeto, foi levantado pelo 
referido Censo de Vilas e Favelas de 1999 que, do total de 133.857 habitantes, 40.848 – 
34,25% – estão ocupados em algum tipo de atividade econômica; 88.018 – 65,75% - são 
classificados como “sem renda”, sendo, entre estes, 4,53% desempregados, 13,55% sem 
ocupação, 13,94% do lar e 33,72% estudantes.  
 
As informações obtidas sobre infra-estrutura urbana das localidades pesquisadas pelo 
referido Censo demonstraram que as principais demandas locais não estão sendo 
totalmente supridas. A rede de energia elétrica cobre somente 14% das favelas 
existentes no Município. A cobertura total de pavimentação dos assentamentos 
informais alcança somente 29 vilas, o que representa 24,78% do total. Verifica-se que a 
pavimentação parcial atinge um número maior de casos, no entanto não chega a 50%. 
 
Segue o Quadro 1 que ilustra esta situação. 
 
 

                                                 
252 Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP –, Censo 
Educacional 2000, Malha Municipal do Brasil: situação em 1997. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. Dados 
capturados da página do IBGE – www.ibge.gov.br em 24 de junho de 2002. 
253 Dos 64,71% que alcançam o ensino fundamental, 38,28% têm idade acima de 18 anos e 10,34% de 11 
a 14 anos. 
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Quadro 1 – Cobertura de serviços de infra-estrutura urbana 
Rede Energia 

Elétrica 
(CEPISA) 

Pavimentação *  Coleta de lixo * Categoria Quantidade 
de 

localidades 
Nº % Total % Parcial % Nº % 

Vilas 117 103 88,94 29 24,78 54 46,15 79 67,52 

Favelas 24 21 14,00 ND ND ND ND ND ND 

Parques e 
Jardins 09 08 88,89 - - 05 55,55 09 100 

TOTAL 150 132 63,94 29 24,78 59 46,83 88 69,84 
Observação: * Não foram disponibilizadas as informações relativas às favelas, considerando-se, desta 
forma, um universo de 126 áreas pesquisadas.  
 
Em face desta realidade, verifica-se quão importante se tornou a experiência do Vila-
Bairro para Teresina, uma vez que esta iniciativa busca melhorar o padrão de 
urbanização dos assentamentos informais através da sua requalificação urbana e 
ambiental, visando atender às demandas apresentadas pela população. 
 
 
Desenho institucional 
 
Considerando a escala/abrangência do Vila-Bairro, a Prefeitura Municipal de Teresina 
julgou necessária a formalização da Unidade Técnica Central – UTC, 
responsabilizando-a pelo planejamento, administração, supervisão e acompanhamento 
do conjunto de ações abrangidas pelo Projeto. Sendo regulada por um decreto que se 
renova a cada ano, acredita-se que a UTC será dissolvida após a conclusão do Projeto. 
A criação deste núcleo gestor tem por objetivo a mobilização do apoio institucional das 
demais Secretarias e de órgãos das Administrações direta e indireta do Município, 
qualificando-os como Unidades Executoras – UEs254. Nesta estrutura, coube à 
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN a coordenação do 
Projeto. 
 
A UTC conta com uma equipe interdisciplinar composta por três assistentes sociais, três 
economistas, um arquiteto e um engenheiro e, é responsável pelas seguintes atribuições: 
centralizar as atividades de planejamento e controle do Projeto, de forma a garantir a 
integração das ações; atestar a execução dos serviços e a aquisição de equipamentos e 
materiais; autorizar a transferência de recursos para as “subcontas” específicas de cada 
ação; coordenar e monitorar as ações através de visitas locais.  
 
Vale ressaltar ainda que a maioria das Unidades Executoras já desenvolvia ações 
setoriais isoladas nas comunidades antes mesmo da concepção do Vila-Bairro. Sua 
integração, através da UTC, se propõe a transformar a abordagem setorial, buscando o 
aumento de efetividade por meio do trabalho conjunto. Assim, as UEs passam a 
participar diretamente da elaboração de projetos executivos e cronogramas. Por 
manterem um diálogo direto e cotidiano com as comunidades, também se encarregam 
de encaminhar as demandas da população às instâncias competentes. 
 

                                                 
254 Grupo especial de trabalho composto por órgãos setoriais da Prefeitura. 
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O Vila-Bairro envolve técnicos de dez órgãos setoriais e um de Planejamento e 
Coordenação, além das entidades comunitárias existentes nas áreas trabalhadas. Estima-
se que 200 pessoas estejam diretamente envolvidas com as ações do Projeto255. 
 
Para sua formulação, o Projeto contou ainda com apoios financeiros de instituições 
externas, entre as quais se destacam: Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da 
Presidência da República – SEDU256, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,  Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA e Secretaria de Políticas Regionais – SEPRE257. 
 
 
Implementação do Projeto 
 
As quatro frentes de atuação – infra-estrutura física, infra-estrutura comunitária, ação 
educativa e geração de trabalho e renda – são compostas por 20258 ações multissetoriais 
desenvolvidas pelo Projeto. As 155 localidades foram agrupadas em 50 áreas como 
estratégia de intervenção, considerando-se os seguintes critérios: 
- proximidades entre vilas; 
- número de domicílios e famílias para a definição de demanda por equipamentos 

sociais; 
- localização e capacidade de atendimento dos equipamentos existentes; 
- inter-relação com vizinhança vis-à-vis a utilização de infra-estrutura instalada; 
- utilização do mapeamento do Censo Vilas e Favelas; 
- dinâmica ocupacional existente. 
 
As ações propostas pelo Vila-Bairro não se desenvolvem simetricamente ao longo do 
tempo. Há períodos de maior ênfase em alguns dos componentes e menor em outros, em 
grande medida em função da disponibilidade de recursos. 
 
Por exemplo, no período 1997 a julho/2000 foi realizada grande parte da meta 
estabelecida para pavimentação (77,77%), alcançando 86,66% em fevereiro de 2002. A 
construção de unidades habitacionais superou ligeiramente sua meta até julho de 2000 
com a execução de cinco unidades, além das 1.272 previstas e, no último ano, quase 
duplicou a meta alcançando 178,38% da previsão. Entretanto, para o período de 1997 a 
março de 2002, no componente energia elétrica, apenas 26,27% das ligações 
domiciliares foram executados. O abastecimento de água e a instalação de unidades 
sanitárias também tiveram suas performances prejudicadas em função de, no primeiro 
                                                 
255 Teresina (PI). Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Vila-bairro: cada ação vale a 
transformação: projeto multissetorial integrado. Teresina, 2000. Não paginado. 
256 Na época, Secretaria de Políticas Urbanas (SEPURB). 
257 Atualmente extinta. 
258 São elas: Pavimentação poliédrica; abastecimento d’água; energia elétrica; regularização fundiária; 
melhoria habitacional; unidade sanitária popular; creche; unidade de saúde; escola; praça; campo de 
futebol; centro comunitário de treinamento e produção; quadra poliesportiva; atenção integral à criança e 
ao adolescente; distribuição de filtros; arborização; educação ambiental; hortas comunitárias; quintais 
urbanos de produção; lavanderias comunitárias. As metas físicas do Projeto foram alteradas, sobretudo 
nos três primeiros anos (97, 98 e 99), em função da ausência de uma base de dados dinâmica e compatível 
com o complexo processo de urbanização. As principais mudanças foram: (a) aumento do número de 
creches de 24 para 25 unidades; (b) aumento da meta financeira fixada para a ação de Atenção Integral à 
Criança e ao Adolescente; (c) inclusão da ação Construção de Unidade Habitacional, prevendo-se 1.272 
unidades como desdobramento da ação Melhoria Habitacional e da incorporação da ação Avaliação. Com 
essas alterações, chega-se ao total de 22 tipos de ação. 
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caso, a meta ter sido superestimada por falta de dados, atingindo 49,76% da previsão e, 
no segundo, o fato de, em algumas situações, a instalação da unidade sanitária ter sido 
incorporada à construção de novas habitações, o que reduziu as metas previstas na 
construção das unidades sanitárias isoladas, atingindo 50,58% das metas.  
 
A regularização fundiária, que envolve procedimentos sabidamente morosos, obteve a 
titulação de 7.005 dos 18.881 lotes inicialmente previstos, apresentando um modesto 
resultado de 37,10%259. 
 
A execução dos equipamentos de uso coletivo alcançou, em média, 70% das metas 
fixadas, enquanto a arborização superou em 383,30% a previsão inicial, com o plantio 
de 140.617 mudas. 
 
O componente de geração de trabalho e renda apresenta resultados não muito 
expressivos como conseqüência da falta de espaços adequados a sua implementação. 
Segundo Santos260, até março de 2002 foram executadas 28 das 46 hortas comunitárias 
previstas, 45,58% dos quintais urbanos de produção261 e sete campos agrícolas.  
 
O quadro a seguir apresenta as ações implementadas em relação às metas previstas pelo 
Projeto Vila-Bairro, segundo fontes diversas. 
 

                                                 
259 Resultado modesto em relação à meta estabelecida. Entretanto, comparando-se com a performance 
deste componente nas demais experiências incluídas neste estudo, o resultado é surpreendente. 
260 SANTOS, Alexandre Carlos de Albuquerque. Estudo de caso: projeto vila-bairro: Teresina-Piauí. Rio 
de Janeiro: Centro de Estudos de Políticas Públicas, [s.d.]. p. 40. 
261 Ações individuais executadas em quintais domésticos a partir da formação de microagroindústrias. 
Este Projeto foi considerado eficaz pela sua atuação educativa, porém não alcançou outros importantes 
objetivos como: a geração de trabalho e renda e o reforço nutricional da população-alvo do Projeto. 
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Quadro 2. Teresina. Metas físicas Previstas e Realizadas por Ação, nos períodos de 
1997 a julho/2000,  1997 a junho/2001 e 1997 a fevereiro/2002 

Componentes / Ações Metas Físicas 
previstas 

A * 

Metas Físicas 
realizadas 

(1997 a 
julho/2000) 

B * 

% 
BA 

Metas Físicas 
realizadas 

(1997 a 
junho/2001)  

 C ** 

% 
CA 

Metas Físicas 
realizadas 

(1997 a 
março 2002) 

D *** 

% 
DA 

Pavimentação 
poliédrica (m2) 

1.091.713,81 848.975 77,77 911.875  83,53 946.076 86,66 

Abastecimento 
de água 
(ligações) 

10.657 5.268 49,43 5.303 49,76 5.303 49,76 

Energia elétrica 9.047 1.773 19,60 2.377 26,27 2.377 26,27 
Regularização 
fundiária (lotes) 

18.881 7.005 (*) 37,10 ND - ND - 

Melhoria 
Habitacional 
(cestas básicas)  

25.251 ND - ND - 4.210 16,67 

Unidade 
sanitária 
popular (unid.) 

16.374 6.310 38,54 8.069 49,28 8.282 50,58 

Infra-
Estrutura 

Física 

Construção de 
unidade 
habitacional 

1.272 1.277 100,39 2.261  177,75 2.269 178,38 

Creche (unid.) 24 19 79,16 19 79,16 22 91,66 
Unidade de 
saúde (unid.) 

04 05 125,00 05 125,00 05 125,00 

Escola (unid.) 08 06 75,00 08 100,00 08 100 
Praça (unid.) 30 19 63,33 20 66,66 20 66,66 
Campo de 
futebol (unid.) 

17 11 64,71 11 64,71 11 64,71 

Quadra 
poliesportiva 
(unid.) 

30 16 53,33 16 53,33 16 53,33 

Centro 
comunitário 
(unid.) 

20 06 30,00 11 55,00 12 60,00 

Infra-
Estrutura 

Comunitária 
 

AICA 
(famílias)  

29.095 20.075 (**)  68,99 ND - ND - 

Distribuição de 
filtros (unid.) 

24.974 19.140 76,64 24.299 97,30 27.393 109,69 

Arborização 
(mudas) 

29.095 77.572 266,62 140.617 483,30 140.617 483,30 Ação 
Educativa 

 Educação 
ambiental 
(domicílios)  

29.095 20.075 (**)  68,99 ND - 20.271 69,67 

Horta 
comunitária 
(unid.) 

46 18 39,13 19 41,30 28 60,87 

Quintais 
urbanos de 
produção 
(unid.) 

29.095 4.271 14,68 13.262 45,58 13.262 45,58 

Geração de 
Trabalho e 

Renda 

Lavanderias 
comunitárias 
(unid.)  

04 1 (**) - ND - 4 100 

Avaliação Avaliação 
(famílias) 

28.090 ND - ND - 29.907 106,47 

Fontes: 
* UTC do PVB/ SEMPLAN/ PMT. In: PENNA FIRME, Denise, SANTOS, Alexandre, BARATTA, 
Tereza Cristina. Estudo de caso: projeto vila-bairro: Teresina-Piauí. Rio de Janeiro: IBAM/ENSUR, 
[2001]. xi, 145f. (Programa Caixa Melhores Práticas de Gestão Local). 
** Teresina (PI) Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Vila-bairro: cada ação vale a 
transformação: projeto multissetorial integrado. Teresina, 2000. Não paginado. 
*** Teresina (PI) Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Vila-bairro: cada ação vale a 
transformação: projeto multissetorial integrado. Teresina,  2002. Não paginado. 
(*) Teresina (PI). Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Programa municipal de 
regularização fundiária. Teresina, [2000?]. Mimeo. 
(**) SANTOS, Alexandre Carlos de Albuquerque. Estudo de caso: projeto vila-bairro: Teresina-Piauí. 
Rio de Janeiro: Centro de Estudos de Políticas Públicas, [s.d.]. 44p.  
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Segundo o documento desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Coordenação262, 
no período de 1997 a março de 2002, foram implantadas/executadas também as 
seguintes ações: ampliação de uma escola; equipamento e playground de 24 creches; 
construção e equipamento de duas casas-lar; reforma de oito creches e de uma Casa 
Criança Cidadã (inclusive prédio anexo); construção e equipamento de dois NAICAs263; 
aquisição de equipamentos para Casa de Zabelê264; implantação da Rede Criança 
Cidadã; realização de atividades culturais; aquisição de 1.400 lotes urbanos (a 500 reais 
cada); educação ambiental e sanitária em 131 vilas, além de ações integradas aos 
Programas Saúde Família e Agentes Comunitários de Saúde. A cobertura até a data 
citada atinge todas as vilas previstas no Projeto com pelo menos uma ação. 
 
Com a regularização do fluxo de recursos em 1998, houve um avanço das metas 
pretendidas, permitindo a retomada do cronograma original. Os esforços empreendidos 
entre 1997 e 2000 – período total de execução inicialmente previsto – resultaram no 
atendimento de 113 comunidades e cerca de 80% do público-alvo do Projeto.  
 
 
Mobilização de Recursos  
 
Com recursos próprios, a Prefeitura integrou ações e Programas na área social, 
sobretudo, na área de saúde (Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS e 
Programa Saúde da Família – PSF)265. Porém, o Projeto estava orçado em 68,6 milhões 
de reais, e a Prefeitura dispunha de apenas 7,006 milhões para investimentos diretos e 
indiretos. Toda a diferença deveria ser captada por meio de negociações com agências 
do Governo Federal: “22,2 milhões de reais junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (18,455 milhões na forma de 
empréstimo e 3,745 milhões do Fundo Social, não reembolsáveis); seis milhões do 
Habitar Brasil e 2,43 milhões do Pró-Infra (recursos do Orçamento Geral da União, não 
reembolsáveis, autorizados pela SEPURB/MOG e gerenciados pela Caixa Econômica 
Federal)”266; e 29,68 milhões previstos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
também gerenciados pela CEF.  
 
A extinta Secretaria de Políticas Regionais – SEPRE, do Governo Federal, foi um 
parceiro eventual, uma vez que estabeleceu convênio em julho de 1998 no valor de 300 
mil reais com a Prefeitura Municipal, o que viabilizou o custeio de 2.204 m2 de 
pavimentação e 370 cestas básicas de material para a construção de unidades 
habitacionais. Registra-se também o financiamento obtido junto à FUNASA de um 
                                                 
262 Teresina (PI). Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Vila-bairro: cada ação vale a 
transformação: projeto multissetorial integrado. Teresina, 2002. Não paginado. 
263 Núcleo Gestor das AICAs - Ação Integrada de Assistência à Criança e ao Adolescente, consiste na 
construção de quadras de esporte; reequipamento constando basicamente de mobiliário, aquisição de 
instrumentos musicais, aquisição de fanfarras e a realização de oficinas de vídeo e informática. 
264 Oficinas de alimentos, malharia, informática e aquisição de veículos, que funcionam no mesmo padrão 
que as AICAs. 
265 Os recursos dispostos pela Prefeitura para o Projeto, quando associados às determinações da 
assembléia do Orçamento Popular, integraram as ações do Vila-Bairro a outras intervenções realizadas 
regularmente pela gestão local. Neste sentido, houve uma integração das equipes da Secretaria Municipal 
de Saúde – SMS, comprometidas com a implementação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
e do Programa Saúde da Família, e do Projeto Vila-Bairro, uma vez que a comunidade não percebia a 
diferença entre os programas nacionais regulares incluídos na esfera do Sistema Único de Saúde – SUS – 
e o Vila-Bairro. 
266 SANTOS, op.cit. p. 17. 
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milhão de reais de créditos não reembolsáveis, além de recursos próprios totalizando 
7,006 milhões de reais.  
 
O resultado do conjunto de negociações foi uma composição de aproximadamente 70% 
de recursos reembolsáveis e cerca de 30% de recursos não reembolsáveis para o 
financiamento total do Projeto, como sintetizado no Quadro 3. 
 
 
Quadro 3. Teresina. Recursos Financeiros Previstos segundo as fontes e formas de 
contratação 

FORMA DE 
CONTATAÇÃO 

ORIGEM (FONTES) 
 

VALOR (em 
mil reais) 

%  

CAIXA / FGTS  
(Pró-Moradia/ Pró-Saneamento) 

29.680 43,25 

BNDES 18.455 26,90 

 
Reembolsável 
(financiamento) 

Total 48.135 70,15 
Orçamento Geral da União - OGU  
Habitar-Brasil  
Pró-Infra 

8.430 
6.000 
2.430 

8,74 

FUNASA 1.000 1,46 
SEPRE 300 0,44 
BNDES (Fundo Social) 3.745 5,46 
Tesouro Municipal 7.006 10,21 

 
 
Não-Reembolsável 

Total 20.481 29,85 
TOTAL 68.616 100 

Fonte: PENNA FIRME, Denise, SANTOS, Alexandre, BARATTA, Tereza Cristina. Estudo de caso: projeto vila-
bairro: Teresina-Piauí. Rio de Janeiro: IBAM/ENSUR, [2001]. xi, 145f. (Programa Caixa Melhores Práticas de 
Gestão Local). 
 
 
Vale ressaltar que esta previsão orçamentária (68,616 milhões de reais) foi calculada em 
2000 e que este montante aumentou para 74,800 milhões de reais em março de 2002. 
 
Segundo o estudo da Penna Firme267, os recursos contratados até 2001 totalizaram 
42,616 milhões de reais (exceto o valor previsto para consultoria) e os recursos 
aplicados no período entre 1997 e março/2002 alcançaram 40,83 milhões de reais. O 
mesmo é  informado sobre os recursos aplicados até março do ano de 2002, a partir de 
seus anos de aplicação e fontes de recursos (ver Anexo 1). 
 
Na negociação com a Caixa Econômica Federal os recursos deveriam ser liberados por 
etapas, enquanto que os recursos provenientes do BNDES deveriam constituir parcela 
única. Entretanto, as duas situações registraram problemas que ameaçaram a 
implementação das ações. A não liberação dos recursos nos prazos previstos e o 
conseqüente atraso do início das intervenções provocaram o descrédito da população. 
De modo a adaptar-se a esta situação, a proposta inicial de atuação integral e sistemática 
teve que ser modificada para uma atuação de várias frentes concomitantes, ou seja, 
pode-se dizer que as ações foram adequadas ao ritmo de disponibilização dos recursos. 
 
No caso do BNDES, fatores externos dificultaram a situação inicialmente favorável, o 
que atrasou a contratação. Em junho de 1998, quando o contrato estava para ser 
assinado, o Banco Central expediu uma norma suspendendo as transações de crédito 

                                                 
267 PENNA FIRME, op.cit.  
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com os Municípios, o que levou a uma interrupção no fluxo de recursos e retardou a 
entrada efetiva do Banco no processo. 
 
No caso da Caixa Econômica Federal, a expectativa de dificuldade se confirmou na 
prática: tanto os recursos reembolsáveis (FGTS), como os não reembolsáveis (OGU) 
foram impedidos de ser repassados para o Projeto também por fatores externos que 
retardaram a operação. Nos dois casos, as alocações dependeram de decisões de órgãos 
diferentes e de demandas políticas de distintas naturezas, que, muitas vezes, determinam 
um redirecionamento dos recursos para outras finalidades. Deve-se registrar que a 
transação com a CEF foi caracterizada por uma rigidez burocrática e que a oposição 
entre facções políticas no Estado do Piauí se refletiu nas negociações, tanto no âmbito 
da CEF, como do BNDES. 
 
O financiamento da Caixa Econômica Federal só se efetivou no final de 1997 e em 
março de 1999 se concretizou o contrato com o BNDES. Em dezembro de 1997 se deu 
a assinatura de contratos para viabilização de recursos reembolsáveis provenientes do 
Orçamento Geral da União/CEF, (1,7 milhões de reais do Habitar-Brasil e 2,43 milhões 
do Pró-Infra). Em janeiro de 1998, nove meses após o início da negociação, estes 
recursos foram liberados, o que permitiu um avanço efetivo na implantação dos 
componentes de habitação e infra-estrutura urbana e social. Neste mesmo mês, houve a 
concretização da operação com o Pró-Moradia, no valor de 7,8 milhões de reais e, logo 
a seguir, em maio de 1998, foi efetuada uma nova operação, agora com o Programa Pró-
Saneamento, no valor de 1,424 milhões. Esta segunda transação possibilitou algumas 
ações integradas de saneamento básico nas áreas que estavam sendo urbanizadas com 
recursos do Pró-Moradia. 
 
A contratação dos recursos do BNDES ocorreu somente em março de 1999 no valor de 
3,745 milhões (recursos não reembolsáveis direcionados à proteção de crianças e 
adolescentes) e, em julho de 1999, no valor de 18,455 milhões de reais (estes 
reembolsáveis) destinados a todas as demais frentes de ação do Projeto, exceto à 
regularização fundiária268.  
 
Os recursos originários do SEPRE foram liberados por partes: 293.830,43 reais em 
1998 e 6.169,57 em 1999, totalizando 300 mil reais. Os recursos da FUNASA foram 
assegurados integralmente até maio de 2000, e um adicional foi repassado no final de 
2001, aplicando mais 87.017,10 reais no Projeto. Aproximadamente 82% do montante 
previsto do Tesouro Municipal foram garantidos em 2001, o que totalizou R$ 
5.762.768,00. 
 
O Quadro 4, a seguir, ilustra, segundo as fontes, os recursos já assegurados para o Vila-
Bairro até meados de 2001. 

                                                 
268 Das ações que compõem o Vila-Bairro, apenas a Ação Lotes Urbanizados/Regularização Fundiária 
não é apoiada pelo BNDES em função das políticas operacionais do Banco que não permitem a aquisição 
de terrenos, sendo, então, essa parte realizada com recursos de contrapartida da Prefeitura Municipal ou 
com outras fontes. 
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Quadro 4. Recursos do Projeto Assegurados até o Ano 2001, segundo as Fontes de 
Recursos e Formas de Contratação 

FORMA DE 
CONTATAÇÃO 

ORIGEM (FONTES) 
 

VALOR  %  

CAIXA / FGTS  
Pró-Moradia 
Pró-Saneamento 
SUBTOTAL 

 
7.800.000 
1.424.000 
9.224.000 

 
18,30 

3,34 
21,65 

BNDES 18.454.500 43,30 

 
Reembolsável 
(financiamento) 

TOTAL 27.678.500 64,95 
Orçamento Geral da União - OGU  
Habitar-Brasil  
Pró-Infra 
SUBTOTAL 

 
1.700.000 
2.430.000 
4.130.000 

 
3,99 
5,70 
9,69 

FUNASA 1.000.168 2,35 
SEPRE 300.000 0,70 
BNDES (Fundo Social) 3.745.500 8,79 
Tesouro Municipal 5.762.768 13,52 

 
 
Não-Reembolsável 

TOTAL 14.938.436 35,05 
TOTAL 42.616.936 100 

Fonte: PENNA FIRME, Denise, SANTOS, Alexandre, BARATTA, Tereza Cristina. Estudo de caso: projeto vila-
bairro: Teresina-Piauí. Rio de Janeiro: IBAM/ENSUR, [2001]. xi, 145f. (Programa Caixa Melhores Práticas de 
Gestão Local). 
 
O Projeto não prevê estratégias de recuperação de custos. São consideradas apenas as 
parcelas mensais pagas pelos adquirentes de unidades habitacionais que, recolhidas ao 
Fundo Municipal de Habitação ao longo de mais de oito anos, cobrem um terço do custo 
de produção da unidade. 
 
 
Geração de trabalho e renda 
 
Com o fim de ampliar as oportunidades de geração de trabalho e renda são 
construídas/organizadas lavanderias, hortas comunitárias e quintais urbanos de 
produção. Entretanto, cabe à comunidade definir os critérios de seleção dos produtores e 
lavadeiras que ocuparão estes espaços, dos quais 90% são mulheres. Envolvendo cerca 
de 30 técnicos da Prefeitura e agentes comunitários, estas ações correspondem a 3,55% 
dos investimentos totais, por valor de 2,653 milhões de reais269. 
 
Por outro lado, os Centros Comunitários de Treinamento e Produção – CCTP – foram 
desenvolvidos com o intuito de organizar a comercialização de produtos e serviços, 
como as atividades de confecção de roupas e alimentação, identificados como 
potencialidades locais, e, ainda, servir de espaço para a realização de treinamento e 
prestação de assistência técnica, além da produção propriamente dita. Já foram 
construídos 11 CCTPs nas vilas incluídas no Vila-Bairro, gerando 270 empregos 
diretos. 
 
As ações de Lavanderia Comunitária e Centro Comunitário de Treinamento e Produção 
estão sob a responsabilidade da Fundação Wall Ferraz – FWF –, uma instituição de 
âmbito municipal que desenvolve trabalho em todas as áreas-alvo do projeto Vila-

                                                 
269 Teresina (PI). Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Vila-bairro: cada ação vale a 
transformação: projeto multissetorial integrado. Teresina, 2002. Não paginado. 
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Bairro. Destaca-se que, apesar de sua relação direta com a geração de trabalho e renda, 
o CCTP integra o componente infra-estrutura comunitária. 
 
As atividades de autoconstrução também produziram aproximadamente 3 mil postos de 
trabalho, em parceria com a FWF, através de ações de pavimentação e instalação de 
equipamentos comunitários. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE – oferece cursos de treinamento na programação das ações de 
geração de trabalho e renda, porém de forma restrita, uma vez que a previsão de 
recursos do FAT não se concretizou.  

 
 
Regularização Urbanística e Fundiária 
 
De modo geral, pode-se dizer que nas ações do Projeto predominam, no caso das 
favelas, os reassentamentos. 
 
As Superintendências de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDUs270 – são 
responsáveis pela aplicação da legislação urbanística de uso e ocupação do solo. Em 
áreas onde os remanejamentos se tornam necessários, há uma grande preocupação com 
a definição do alinhamento de vias. Nas áreas adquiridas pela Prefeitura, a 
autoconstrução é realizada a partir de diretrizes vinculadas à definição dos limites dos 
lotes. 
 
Nas áreas que sofrem ações de remanejamento, são emitidos termos de posse, válidos 
por cinco anos. Transcorrido este tempo, tem lugar a titulação definitiva. 
Eventualmente, também é utilizado o sistema de aforamento quando se trata de terras 
próprias da Prefeitura.  
 
Segundo dados do Programa Municipal de Regularização Fundiária271, a Prefeitura de 
Teresina encaminhou, entre 1997 e 2000, 205 processos de aforamento à Procuradoria 
Geral do Município. Foram ainda emitidos 7.005 títulos de Cessão de Posse e Uso272 
que, após cinco anos de permanência nesta situação, passam a vigorar enquanto 
Contratos de Concessão de Direito Real de Uso273, uma maneira de dificultar a saída da 
população beneficiada das áreas agora regularizadas e conseqüentes novas ocupações. 

                                                 
270 A partir de 2001 foram criadas, pela Prefeitura Municipal de Teresina, as Superintendências de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente responsáveis por serviços nas suas respectivas áreas de 
abrangência, antes sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação e da Secretaria Municipal 
de Planejamento. São eles: 1. Serviços Urbanos (coleta de lixo, limpeza de vias públicas, serviços de 
mercados e feiras, cemitério, numeração e emplacamento de ruas); 2. Habitação (regularização de 
construção, licenças para construir, documentos, habite-se e licenciamento de bancas de revistas e 
trailers); 3. Meio Ambiente (poluição ambiental – sonora, fumaça negra, etc. – poda de árvores, plantio e 
distribuição de mudas); 4. Obras e Serviços (pavimentação e manutenção de calçamento, asfalto, galerias, 
praças) e 5. Feiras Livres e Mercados (abastecimento). As superintendências são como subprefeituras, só 
não têm esta denominação porque à época da instalação o Prefeito resolveu não instituí-las por decreto, 
no intuito de indicar os superintendentes. Foram implantadas três: Norte/Centro, Sul e Leste/Sudeste. 
271 Teresina (PI). Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Programa municipal de 
regularização fundiária. Teresina, [2000?]. Mimeo. 
272 Contrato administrativo, a partir do qual, de forma precária, admite-se que o indivíduo utilize a posse 
da terra, sem garantir nenhuma estabilidade. 
273 Contrato que transfere o direto real de uso e atende a fins específicos, por tempo determinado ou 
indeterminado, a ser negociado pelas partes. O contrato pode ser extinto caso seja contrariado o tipo de 
uso também determinado previamente pelas partes interessadas. 
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O custo de aquisição de lotes para regularização fundiária é de aproximadamente 
R$500,00 por lote274, enquanto as custas cartorárias para esta ação são de R$140,00 por 
família. 
 
 
Soluções Habitacionais 
 
Está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo a 
implementação das ações habitacionais que, por possuir mais conhecimento sobre as 
áreas de atuação do Vila-Bairro, assumiu a função de Unidade Executora deste 
Componente. O projeto urbanístico adotado considerou o parcelamento do solo urbano 
com definição de arruamento, lotes-padrão, inserção das casas e equipamentos de uso 
coletivo, possibilitando também, um melhor padrão de habitabilidade na periferia da 
cidade. Os padrões urbanísticos e construtivos adotados pelo Projeto, em geral, 
assemelham-se aos de áreas formais da cidade. 
 
Os projetos e obras do Vila-Bairro são normalmente compatíveis com a legislação 
urbana municipal, não se observando uma necessidade de normatização específica para 
as áreas de intervenção, apenas pequenas adequações contidas na Lei Complementar de 
loteamentos de interesse social. Como exemplo dessas adaptações, cita-se a revisão do 
tamanho do lote mínimo. Inicialmente era previsto o lote de 10x20m, hoje se utiliza 
8x20m (160 m2). 
 
Nas comunidades-alvo do Projeto foram previstas áreas de uso misto 
(residencial/comercial) para a instalação de atividades comerciais desenvolvidas por 
moradores e, ainda, templos religiosos e equipamentos comunitários. 
 
O critério de atendimento à demanda habitacional vem ainda privilegiando as mulheres 
através do registro do título do imóvel em seu nome, uma vez que 62% das famílias 
com renda inferior a dois salários mínimos são chefiadas por mulheres.  
 
Salienta-se que o Projeto visa oferecer o lote urbanizado e financiar o material de 
construção e, em alguns casos, as unidades sanitárias. A instalação de unidades 
sanitárias isoladas, através da ação de melhoria habitacional, é executada por 
empreitada com recursos originários da FUNASA. A construção das unidades 
habitacionais é feita através da autoconstrução, com base em projetos fornecidos pela 
Prefeitura e sob a supervisão e orientação dos técnicos das SDUs, não tendo sido 
contemplada a possibilidade de autogestão. 
 
A sistemática de aquisição de terrenos para o Projeto Vila-Bairro varia em função de 
sua localidade no território municipal. A partir da identificação do proprietário, a 
Procuradoria do Município utiliza a prerrogativa de desapropriação por interesse social. 
Os registros das operações indicam a aquisição de 1.400 lotes a R$700.226,00.  
 
Os remanejamentos ocorrem, normalmente, no limite das vilas, pela necessidade de 
reorganização espacial, no intuito de desenvolver as ações de pavimentação de vias e de 
construção de equipamentos urbanos. Até dezembro de 2000 já foram remanejadas 
aproximadamente 2 mil famílias (com custo avaliado em R$1.300,00 por família). No 

                                                 
274 Valor estimado a partir de amostra de 1.400 lotes adquiridos por R$700.226,00. 
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caso dos reassentamentos, o custo está estimado em R$3.000,00 por família, incluindo o 
custo do lote, da edificação e da infra-estrutura mínima por unidade. Para o Fundo 
Municipal de Habitação convergem as parcelas mensais pagas pelos beneficiários de 
R$10,00, totalizando R$1.000,00 por unidade. Os 2 mil reais restantes dos 
reassentamentos são subsidiados pela Prefeitura. 
 
A criação de novos bairros com população oriunda das favelas segue os seguintes 
pressupostos: (a) a proximidade entre as favelas de onde os habitantes são originários; 
(b) identificação de formas de organização comunitárias; (c) a análise dos equipamentos 
sociais requeridos e existentes no entorno. No trabalho social é fundamental a realização 
de cadastro de famílias residentes nas áreas de risco para fins de reassentamento. 
 
Segundo Denise Penna Firme275 o projeto das habitações é padrão, mas com adaptações 
em função de peculiaridades das famílias. É construído dentro da área de intervenção 
um modelo da unidade habitacional que serve para orientação dos autoconstrutores e 
verificação dos problemas de ordem técnica, de custos etc. Este protótipo é utilizado 
também como escritório de campo temporário da Prefeitura para armazenamento de 
materiais de construção. 
 
Para a construção de uma unidade habitacional unifamiliar isolada, com sala, quarto, 
cozinha e banheiro, de 25m2, a técnica adotada é alvenaria, com cobertura em telha de 
barro. Até dezembro de 2001 foram construídas 2.269 unidades habitacionais e 
realizadas 4.145 melhorias habitacionais com o fornecimento de cestas básicas de 
material de construção no valor de R$1.300,00. A aquisição das unidades é feita através 
de um financiamento de cem parcelas, no valor de R$5,00 para as unidades que 
sofreram melhorias, e R$10,00 para as novas unidades habitacionais construídas. 
Percebe-se então que há subsídios da Prefeitura nos dois casos, na proporção de, 
respectivamente, 61,5% e 66,7% do total aplicado em cada ação. 
 
Todo o processo construtivo é acompanhado de atividades que enfatizam a importância 
da preservação do meio ambiente e da melhor utilização dos bens e serviços 
disponibilizados. No entendimento das lideranças, a regularização física e fundiária da 
habitação é fundamental para que se estabeleça a unidade familiar, diminuindo os riscos 
de mobilidade intra-urbana.  

 
O Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET coloca à disposição do Vila-
Bairro estagiários e técnicos de nível médio em edificações para o acompanhamento das 
ações de melhoria e construção de unidades habitacionais.  
 
Vale ressaltar ainda que as intervenções do Projeto favorecem também as áreas do 
entorno, seja diretamente através da melhoria da qualidade de vida adquirida por 
utilização da infra-estrutura instalada, maior segurança, aumento da oferta de transporte 
coletivo, novas atividades comerciais e de serviços; ou indiretamente, pela valorização 
de seus imóveis. O cadastro municipal está em processo, sendo possível, ao final de sua 
execução, a revisão dos tributos municipais, já que as áreas estão se valorizando em 
função de investimentos do Poder Público. 
 
 

                                                 
275 PENNA FIRME, op.cit. 
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Redes de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
 
O Vila-Bairro prevê a implantação de sistema de abastecimento de água. Até dezembro 
de 2001 já haviam sido realizadas 5.303 ligações domiciliares. Posteriormente, o 
sistema é repassado à concessionária estadual de Águas e Esgotos do Piauí S.A– 
AGESPISA, que assume a sua manutenção. Todas as obras seguem parâmetros 
convencionais de execução. 
 
Sobre a cobrança do serviço de abastecimento de água, os moradores pagam uma taxa 
mínima de R$6,45, porém a instalação de hidrômetros pela AGESPISA vem sendo 
efetuada sem ônus para a comunidade276.  
 
O esgotamento sanitário é ainda uma questão pendente. O Vila-Bairro propõe medidas 
que resolvem parcialmente a questão, a partir da implementação de fossas sépticas 
domiciliares e unidades sanitárias, entretanto, a execução de redes nas vias públicas não 
está prevista pelo Projeto. Conforme relatos de funcionários da Prefeitura, a rede de 
esgotamento sanitário existente cobre somente 18% dos domicílios do Município. 
Segundo depoimento do diretor técnico da AGESPISA para o Estudo de Caso: Projeto 
Vila-Bairro277, “estão em execução 300km de redes coletoras de esgoto nas zonas 
centro, leste e norte da cidade, com pouco atendimento a áreas de baixa renda”. A 
estratégia da Companhia é intervir do centro para a periferia, não estando previstas 
ainda atuações nas localidades-alvo do Vila-Bairro, uma vez que se tratam de áreas 
periféricas. 
 
As relações entre Prefeitura e concessionárias, em especial a AGESPISA, do Governo 
Estadual, e Centrais Elétricas do Piauí S.A. – CEPISA (Sistema Eletrobrás), são 
instáveis, representando uma ameaça à integração dos investimentos. Conforme 
Santos278, nenhuma das duas empresas estabeleceu compromisso específico com o 
Projeto. Cada uma delas determina suas linhas de atuação a partir de sua próprias 
prioridades e possibilidades, não sendo consideradas as necessidades/prioridades do 
Vila-Bairro em sua programação. 
 
 
Fornecimento de Energia Elétrica 
 
Até 2002 foram realizadas pelo Projeto Vila-Bairro 2.377 ligações domiciliares à rede 
de Energia Elétrica, cuja gestão foi repassada à CEPISA, que realiza a instalação de 
medidores individuais sem ônus para o morador. Entretanto, famílias de baixa renda, 
com consumo de até 30kWh, estão isentas do pagamento de tarifa. Deste limite até 
140kWh é adotada uma tabela diferenciada, com tarifas mais baixas do que as aplicadas 
às demais áreas da cidade com consumo superior a de 140kWh. 
 
 

                                                 
276 A emissão prematura de recibos (anterior à efetiva prestação do serviço) foi motivo de violentos 
protestos dos moradores. 
277 PENNA FIRME, op.cit. p. 71. 
278 SANTOS, op.cit. 
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Coleta de Resíduos Sólidos 
 
A coleta de resíduos sólidos em todo Município é terceirizada, e faz parte das ações de 
rotina da Prefeitura, estendida às áreas incluídas no Vila-Bairro. As Superintendências 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDUs, da Prefeitura Municipal de 
Teresina controlam essas ações nas sua respectivas jurisdições. Não há informações 
sobre ações de reciclagem de lixo. 
 
 
Organização Comunitária e Participação dos Moradores  
 
A partir das experiências dos Projetos Creches e Hortas Comunitárias, Morar Legal, 
Minha Casa etc., foi possível estabelecer parcerias entre a equipe técnica responsável 
pelo Vila-Bairro e a comunidade. Envolvendo cerca de 35 técnicos da Prefeitura, o 
Projeto propõe ações de apoio à organização e à consolidação de grupos da comunidade 
em torno de ações complementares como: a criação e construção de centros 
comunitários, apoio a ações de geração de trabalho e renda, através da construção de 
lavanderias comunitárias, centros de comercialização de produção local, hortas 
comunitárias e quintais urbanos. Os valores aplicados neste componente somaram 
aproximadamente 2,653 milhões de reais. 
 
Segundo relato dos técnicos envolvidos na implementação do Projeto, as comunidades 
carentes têm se revelado parceiros indispensáveis e fundamentais para o processo de 
implementação do Projeto e para os resultados alcançados. No entanto, o nível de 
organização e a forma de participação da comunidade não podem ser considerados 
homogêneos, uma vez que existem claras distinções entre as diversas situações aonde 
vêm sendo implementadas as ações do Projeto. Além disso, lida-se com comunidades 
constituídas há mais de uma década e que estão sendo consolidadas através do Projeto e 
com situações onde a sua própria formação resultou do processo de trabalho no Vila-
Bairro. Sendo assim, ocorre nas áreas um processo de amadurecimento da prática do 
associativismo por acumulação de experiências.  
 
Uma maneira de incentivar a organização comunitária é a não intervenção em áreas de 
conflito pela posse da terra. Esta prática utilizada pelo Vila-Bairro faz com que a 
comunidade que deseja ser atendida pelo Projeto se organize internamente no sentido de 
reivindicar e participar ativamente, tanto das fases de levantamento de informações 
socioeconômicas, das ações de autoconstrução, bem como da fiscalização de obras e 
manutenção de serviços. 
 
Há também a possibilidade de participações individuais de moradores que não estejam 
vinculados a nenhuma associação, através de contato direto com o escritório de campo 
das Superintendências de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o que tem sido 
freqüente. Já se percebe uma sistemática consagrada de reuniões periódicas, agendadas 
a partir das demandas de cada ação, com a participação dos técnicos das SDUs e os 
moradores. Há também um acompanhamento diário das ações habitacionais através das 
assistentes sociais. 
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Ações para Grupos Vulneráveis 
 
Crianças e adolescentes têm sido alvo de atenção especial deste Projeto através da 
realização de uma série de ações, são elas: 
• construção e aquisição de equipamentos para creches, Casas-Lar e Casa Criança 

Cidadã;  
• construção de NAICA, AICA, CASA DE ZABELÊ e execução de Atividades 

Culturais. 
 
Para a implementação dessas ações, foi investido um montante de R$2.530.000,00 de 
recursos originários do Fundo Social do BNDES.  
 
 
Meio Ambiente e Educação Sanitária 

 
Tendo como objetivo geral promover a melhoria das condições ambientais e sanitárias 
das áreas-objeto de intervenção, este componente visa realizar a arborização de áreas 
públicas, distribuir filtros para as famílias residentes nas vilas e realizar palestras de 
educação sanitária e ambiental. Contando com uma equipe de 11 técnicos
Prefeitura, mais agentes comunitários, foram aplicados nestas ações aproximadamente 
687 milhões de reais, dos quais 32,75% destinados à Distribuição de Filtros, 54,70% à 
Educação Ambiental e Sanitária e 12,66 à ação Arborização.

De modo geral, o projeto busca, fundamentalmente, dotar lideranças comunitárias de 
instrumentos práticos, didáticos e pedagógicos para que possam atuar, nos 
assentamentos, como multiplicadores das ações de educação ambiental. Receberam 
capacitação 300 lideranças comunitárias, cada uma com treinamento efetivo de 280 
horas. 

• Tema educação sanitária: problemas ambientais como poluição ambiental, resíduos 
sólidos, limpeza e destinação do lixo, educação e saúde. Este último enfocando 
higiene ambiental, pessoal e alimentar; 

• Tema ambiente urbano. 
                                                

 
A sensibilização da população, através de ações educativas é o principal enfoque deste 
componente. As ações ambientais deste programa estão relacionados à proteção de áreas 
ambientalmente sensíveis, tais como encostas e áreas sujeitas a alagamento, assim como 
à implantação de infra-estrutura de drenagem.  

279 da 

 
 

 
As etapas de implementação da ação de Educação Sanitária e Ambiental em cada 
assentamento são: 
1. Seminário visando sensibilizar lideranças e comunidades sobre o tema para busca de 

soluções localizadas. 
2. Curso de educação ambiental para lideranças com abordagem formal/informal das 

práticas de educação ambiental. 
3. Oficinas para o desenvolvimento de atividades práticas, organizadas por temas: 

• Tema comunicação ambiental; 
• Tema animação cultural; 
• Tema horta comunitária; 

 
279 A maioria destes técnicos trabalhou no Projeto Saúde da Família, o que facilitou sua entrada na 
comunidade. 
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4. 
• 1 panha: “Vamos cuidar de nosso lixo”; 
• 2a. Campanha: “Criando e recriando notícias ambientais”; 
• 

• 

 

- melhor aproveitamento do potencial econômico das localidades; 

Entretanto, a equipe técnica aponta os seguintes resultados: 

- aumento dos domicílios de tipologia alvenaria/telha e taipa/telha (em substituição 
dos domicílios de cobertura vegetal); 

Eventos educativos, compostos por campanhas, a saber: 
a. Cam

3a Campanha:  “Festival cultural”; 
4a Campanha:  “Qualidade de vida e saúde”; 

• 5a Campanha:  “Comunidade ambientalmente correta”. 
 

Monitoramento e Avaliação 
 
Por iniciativa da SEMPLAN, o Projeto conta com um sistema de avaliação realizado 
por uma empresa externa, de modo a garantir a imparcialidade quanto à aferição dos 
resultados e impactos decorrentes do Vila-Bairro. Trata-se de uma avaliação de 
processo, alimentada por dados e informações quantitativas geradas pela UTC e pelas 
UEs. Até o momento foram elaborados 17 relatórios de avaliação que passam pela 
análise da UTC. 
 
Os resultados gerais esperados são: 
- desenvolvimento de consciência produtiva da comunidade; 

- reorganização do espaço urbano de modo a possibilitar sua melhor utilização; 
- evitar a reprodução da pobreza. 
 
Para conter novas invasões, a Prefeitura mantém uma vigilância rigorosa com a ajuda da 
comunidade. Além dos Censos de Vilas e Favelas que são considerados para fins de 
monitoramento e avaliação, há um estudo de avaliação que quantifica os impactos 
produzidos pelo Projeto. Segundo relatos dos técnicos envolvidos, este procedimento foi 
aprovado pelo BNDES e se tornou prática corrente da instituição a partir de janeiro de 
2000. Até 1999 foram elaborados estudos dos processos de implantação.  
 

- crescimento do número de domicílios localizados em áreas próprias, como resultado 
das ações de regularização fundiária;  

- melhores condições de habitabilidade em decorrência da construção de moradias e 
melhorias habitacionais; 

- melhoria das condições de saneamento, em função da implantação das unidades 
sanitárias; 

- expansão de serviços urbanos e de bens coletivos essenciais, através da 
pavimentação de vias e a transformação de assentamentos informais em bairros, 
resultado da implementação integrada das ações. 
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Conclusões 
 

 

 

Diante da realidade de miséria vivenciada pelo Município de Teresina, o processo de 
inclusão social e integração urbanística, desencadeado pela Prefeitura Municipal, está 
distante de alcançar seu pleno êxito. O processo de expansão urbana acelerado, pelo 
qual o Município passou, permeado pela desigualdade social, tomou proporções difíceis 
de serem controladas. A expansão urbana de Teresina foi marcada por estratégias de 
subsistência, que implicaram a ocupação de interstícios urbanos, terrenos públicos e 
privados vazios, muitas vezes em áreas de risco. A resistência da população à remoção e 
os altos custos e transtornos conseqüentes de seu deslocamento são os desafios que se 
impõem às ações do Poder Público.  

Deve-se registrar, portanto, que, sendo a urbanização a prática cada vez mais adotada 
em diversas cidades brasileiras, a experiência do Vila-Bairro, de iniciativa da própria 
Prefeitura, e que segue esta linha de atuação, obteve resultados significativos na 
melhoria da habitabilidade da população de assentamentos informais de Teresina. A 
partir de ações que visam reverter o quadro das péssimas condições de moradia da 
população deste Município, o Vila-Bairro tornou-se referência nacional, no sentido de 
experiências de urbanização de favelas e regularização fundiária.     

 
A política municipal de intervenção integrada, além de produzir resultados visíveis, 
demonstrou ser uma estratégia eficiente no Município, uma vez que aumentou a 
capacidade de resposta do Poder Público Municipal em relação à demanda da população 
local. No entanto, o caráter integrador das ações demandou uma participação de 
técnicos de diversas áreas, tanto no encaminhamento técnico, como na participação, por 
vezes direta ou mesmo indiretamente, em negociações para obtenção de recursos e da 
resolução de problemas de ordens jurídica e técnica, mesmo sem terem experimentado 
qualquer tipo de capacitação. Como medida compensatória, a permanência da mesma 
equipe desde a formulação do Vila-Bairro foi um fator de sucesso para o Projeto, apesar 
de o número de técnicos envolvidos não ter sido suficiente para o desenvolvimento do 
trabalho.  
 
Por outro lado, segundo relato de técnicos da Prefeitura, a integração dos organismos 
setoriais para o trabalho em conjunto se tornou um desafio, pois, através da tradição 
burocrática da máquina administrativa local, as vontades políticas das diversas 
Secretarias não eram compatíveis. Todavia, a criação da Unidade Técnica Central – 
UTC – e das Superintendências de Desenvolvimento Urbano, com conexões das 
Secretarias através das Unidades Executoras, resultou na diminuição da ingerência 
política, o que facilitou a articulação dos organismos setoriais da Prefeitura. Apesar de o 
controle do Projeto ter sido conduzido de forma centralizada pela UTC, o que foi de 
grande relevância para o êxito do processo, as decisões operacionais sobre as diferentes 
ações foram descentralizadas, a cargo de cada Unidade Executora, o que possibilitou a 
permanência de um arranjo institucional interno equilibrado entre os organismos 
setoriais. 

A continuidade administrativa foi um fator essencial para a sustentabilidade do Projeto, 
o que se revela fundamental para a consolidação dos objetivos previstos. Concebido em 
1997 na primeira gestão do Prefeito Firmino da Silveira Soares Filho – reeleito em 2000 
– o Vila-Bairro foi conduzido desde sua elaboração sem nenhuma interrupção. Porém, 
há que se destacar que nos períodos pré-eleitorais observa-se um significativo aumento 
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no número de invasões, processo idêntico ao apresentado por Silva280 e ocorrido em São 
Paulo, às vésperas das eleições municipais de 1998, quando explode uma série de 
ocupações e/ou invasões, muitas delas utilizadas como estratégia para a conquista de um 
terreno regularizado. O mesmo aconteceu como conseqüência das promessas de 
campanha de Leonel Brizola no Rio. Tal processo implica riscos de crescimento não 
controlado da comunidade beneficiada, afetando, em curto prazo, a interlocução 
proposta pela equipe do Projeto com a comunidade e, em longo prazo, a 
sustentabilidade dos resultados alcançados pelo Vila-Bairro. 
 

 

Constitui-se uma importante lição a necessidade de uma base adequada de informações 
para a construção de um Projeto de escala e abrangência social tão amplas. Neste caso 
analisado, os Censo de Vilas e Favelas de 1996 e 1999, realizados pela Prefeitura 
Municipal de Teresina, representaram elementos eficazes para o desenvolvimento e 
avaliação do Vila-Bairro.  

Por outro lado, as negociações com o BNDES se deram por partes, e percalços também 
foram observados, como, por exemplo, a burocracia institucional; no entanto, as rotinas 
operacionais foram facilitadas pelo fato de a linha programática do Banco já ser 
multissetorial e integrada, o que facilitou a flexibilização dos recursos.  

                                                

Apesar da constante presença de pressões políticas no âmbito do Projeto, segundo relato 
de técnicos da Prefeitura Municipal de Teresina, prevalecem os critérios técnicos na 
priorização das áreas a serem atendidas, uma vez que o Projeto Vila-Bairro prevê a 
intervenção concomitante em 100% dos assentamentos informais da cidade. 

A vontade política no estabelecimento de um modelo de gestão participativo entre a 
comunidade e a Prefeitura, determinou a ampliação da consciência de direitos por parte 
da comunidade e uma conseqüente qualificação da demanda. Vale ressaltar ainda que a 
experiência acumulada pela Prefeitura através da execução de diversos projetos281 foi 
determinante para a implementação do Vila-Bairro e serviu como eixo de entrada nas 
comunidades locais, uma vez que muitos membros de suas equipes técnicas foram 
direcionados para  a elaboração e implementação do Vila-Bairro.  
 

 
Entre os agentes financiadores, destacaram-se a Caixa Econômica Federal e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, apesar de, em ambos os casos, 
terem ocorrido dificuldades. O Projeto não contou com parcerias da iniciativa privada. 
Os empresários locais não vêm na habitação popular um nicho de mercado interessante; 
a Prefeitura, por outro lado, também não foi capaz de despertar este interesse.  
 
Por se tratar da administração de recursos públicos sujeitos a determinações de diversos 
órgãos, a negociação com a CEF foi marcada por uma rigidez burocrática, o que atrasou 
a concretização dessa contratação. A ausência de uma linha política e estrutural capaz 
de abrigar projetos de natureza multissetorial no campo do desenvolvimento urbano e 
social no âmbito da CEF, revelou-se como um enorme obstáculo na participação deste 
organismo financiador.  
 

 
Obtiveram-se ainda duas outras fontes de recursos não reembolsáveis do Governo 

 
280 SILVA, Helena Menna Barreto. Programas de urbanização e desenvolvimento do mercado em 
favelas brasileiras.  São Paulo: LILP/LAB-Hab USP2000. Mimeo. 
281 Como Creche Comunitária, Morar Legal, Minha Casa, Hortas Comunitárias etc. 
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Federal – SEPRE E FUNASA – que não estavam inicialmente previstas e que atuaram, 
respectivamente, a partir julho de 1998 e de maio de 2000. A consolidação dessas 
parcerias como apoios complementares indicou a preocupação dos gestores municipais 
em solucionar o problema de fluxo de recursos. A operação contratada com a FUNASA 
foi referente a algumas ações na área de saúde, antes incluídas no contrato com o 
BNDES. O Banco permitiu o remanejamento desses recursos para a viabilização de 
metas habitacionais e de pavimentação, cujos recursos ainda não tinham sido 
negociados. 

 

Pode-se afirmar que os entraves nas negociações induziram uma mudança estratégica no 
início do Projeto, que optou por atuar em diversas frentes simultaneamente ao invés de 
iniciar e concluir cada uma das 50 áreas do Projeto integralmente. Além disso, o 
inevitável atraso e o conseqüente descrédito da população desmobilizaram o trabalho 
que a equipe social executara até então. Em função desses acontecimentos relatados, a 
Prefeitura Municipal de Teresina iniciou, com recursos próprios, as intervenções em 
algumas áreas a partir do segundo semestre de 1997, que representaram 
aproximadamente 20% dos recursos inicialmente previstos com alocações indiretas e 
10% com custos diretos (somando aproximadamente 5 milhões de reais). Todo o resto 
foi fruto das articulações e parcerias já citadas.  

 
O Governo do Estado, ainda que de forma restrita, atua no Projeto Vila-Bairro através 
das concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água – AGESPISA, e de 
fornecimento de energia elétrica – CEPISA. As relações entre Prefeitura e essas 
concessionárias são instáveis, representando, muitas vezes, uma ameaça à execução das 
ações em questão. Conforme Santos a das duas empresas estabeleceu 
compromisso específico com o Projeto. A dificuldade de relacionamento no âmbito 
estadual detonou a perspectiva de municipalização do sistema de esgoto, em longo 
prazo. A regularização do fornecimento desses serviços pelas concessionárias tem sido 
uma grande preocupação dos moradores de diversas localidades do Projeto, que, através 
de relatos, demonstraram muita insatisfação com o atendimento prestado por estas 
concessionárias. 

 

                                                

Segundo Penna Firme282, “(...) o nível de exigências envolvidas na concretização das 
operações parece ser excessivo, não apenas, como visto, pelo sobretrabalho que é 
exigido do agente promotor, mas pelo timing dos acontecimentos, que parece não 
considerar os efetivos objetivos do gasto”. Diante de tantos problemas para a liberação 
das parcelas, ainda há incertezas quanto ao acesso a recursos complementares, embora 
boa parte das negociações previstas já tenha sido concretizada. Do total do investimento 
previsto (68,616 milhões de reais)283, foram captados 42,616 milhões de reais, dos quais 
foram aplicados, até março/2002, aproximadamente R$40,827. 
 

284, nenhum

Sobre a participação social, segundo trabalho desenvolvido por Penna Firme285, 
“verificou-se um visível fortalecimento dos elos comunitários nas localidades e entre as 
comunidades-alvo do Projeto, tendo por base os avanços obtidos com o processo de 
mobilização social e os canais de participação estabelecidos pela Prefeitura”. A 
experiência do Vila-Bairro em Teresina demonstrou que o grau de envolvimento da 

 
282 PENNA FIRME, op.cit. p. 44. 
283 Em março de 2002 esta previsão subiu para 74,800 milhões de reais. 
284 SANTOS, op.cit. 
285 PENNA FIRME, op.cit. p. 83. 
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comunidade depende do tempo de sua constituição e aponta para o fato de muitas delas 
terem sido consolidadas a partir das ações desenvolvidas pelo próprio Projeto. A partir 
desta situação, conclui-se que na composição dessas comunidades são observados 
diferentes níveis de articulação. Deve-se levar em conta ainda que trata-se de estratos 
sociais com níveis de carências elevadíssimos onde, geralmente, o grau de mobilização 
é extremamente baixo.  
 
O controle da Prefeitura sobre novas invasões, especificamente nas localidades-alvo do 
Projeto, ocorre pelo fato de a emissão do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso 
acontecer somente após cinco anos de vigência do título de Cessão de Posse e Uso, o 
que, a princípio, impede a saída dos moradores durante este intervalo de tempo. Foi 
relatada também pela equipe do Vila-Bairro entrevistada, a preocupação com o 
fenômeno da “expulsão branca”, já em curso nas áreas de atuação do Projeto; além de 
um elevado índice de duplicidade de atendimento.  

 

                                                

As unidades habitacionais, a serem edificadas por sistema de autoconstrução, com 
assistência técnica prestada pelo Vila-Bairro, são consideradas pela comunidade o 
benefício mais precioso de todo Projeto. Segundo relatos dos técnicos da Prefeitura, a 
autoconstrução, além de facilitar o processo de organização comunitária, através do 
significativo aumento no grau de articulação das comunidades atendidas e no 
comprometimento dessas em relação ao Vila-Bairro, contribuiu para o baixo custo da 
produção das unidades habitacionais286, uma vez que o material é comprado no atacado, 
o que reduz consideravelmente o custo unitário, e pelo fato de a mão-de-obra não ser 
remunerada.  
 
A partir da qualificação dos assentamentos, aparecem espontaneamente atividades 
comerciais nas áreas-alvo do Vila-Bairro, o que se avalia muito positivamente como 
indício de vitalidade social e econômica.  
 
A implementação de algumas ações teve suas performances prejudicadas em função da 
falta de espaços urbanos disponíveis, como, por exemplo: Hortas Comunitárias, Campos 
Agrícolas etc., o que foi um dos fatores que impossibilitou o atendimento integral da 
população-alvo do Vila-Bairro. Por outro lado, o atraso no início da execução das obras, 
devido ao processo licitatório, a limitação no enquadramento de ações nas linhas de 
financiamentos disponíveis e os entraves operacionais, foram algumas das dificuldades 
descritas neste trabalho e enfrentadas pela equipe do Vila-Bairro. Conclui-se então que 
garantir a execução de uma multiplicidade de ações em 100% dos assentamentos 
informais do Município é o maior desafio do Projeto Vila-Bairro. 

 
286 R$3.000,00, incluídos os custos do terreno e da infra-estrutura, além da própria edificação. 
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Anexo 1 
 

Evolução dos Investimentos por ano de Aplicação e Fontes de Recursos (R$1,00) 
 

Fontes dos Recuros 1997 2000 Total 1998 1999 2001 2002 (até Março) 
Fundo Social   567.685,50 236.036,01 3.818.596,91 - - 1.887.656,57 1.127.218,83 BNDES 

Financ. -  16.384.492,83 - 2.377.877,86 10.477.248,76 3.253.710,63 275.655,58
Pró-Moradia   - 6.059.780,39 1.549.938,86 186.648,94 3.631,81 - 7.800.000,00FGTS 
Pró-
Saneamento 

-      691.090,39 675.859,20 57.050,41 - - 1.424.000,00

Habitar-Brasil     - 1.387.384,93 312.615,07 - - - 1.700.000,00
Pró-Infra  1.923.285,15 506.350,52  260.093,83  2.689.729,50 - - -
SEPRE  -   - 293.830,43 6.169,57 - - 300.000,00

 
OGU 

FUNASA -   999.701,10   - - 87.484,00 - 1.087.185,10
- 799.632,28 669.605,85 89.660,61 38.072,56 1.596.971,30 PMT 

Recursos 
Próprios 

1.451.866,40    102.301,49  1.285.607,00 760.046,95 260.606,00 165.883,11 4.026.310,95

TOTAL 1.451.866,40    4.872.513,15  12.440.610,57 7.426.149,38 13.958.572,39 677.574,70 40.827.286,59

Contra Partida - 

Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina.  
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Narrativa 
  
Criado pela Prefeitura Municipal de Vitória através do Decreto n.º 10.131, de 14 de 
janeiro de 1998, o Projeto Terra tem por objetivo oferecer iguais oportunidades aos 
moradores da cidade, desenvolvendo um processo de inclusão social, promoção humana 
e melhoria da qualidade de vida de sua população-alvo, através de ações sociais 
integradas e melhorias urbanísticas, favorecendo as condições de acessibilidade, 
implantando equipamentos e infra-estrutura, além de proporcionar melhorias nas 
condições de habitabilidade. 
 

 

 

 
A população-alvo do Projeto Terra é formada por 86.462 habitantes (24.703 famílias), o 
que representa 29,61% da população total do Município  rendimentos mensais 
médios em torno de três salários mínimos e um grau de escolaridade 
predominantemente primário. 
 

                                                

Assim, o Projeto Terra tem como característica central a articulação de quatro vertentes: 
ambiental, apoio social, regularização fundiária e regularização urbanística. 
 
As questões ambientais são contempladas com o estabelecimento de limites à ocupação 
urbana, preservando e reflorestando as áreas de interesse ambiental, intervindo na 
eliminação das áreas de risco e inibindo novas ocupações, com a participação direta da 
comunidade. 

O programa se propõe ainda a promover a melhoria das condições socioeconômicas da 
população, desenvolvendo mecanismos integrados de incubação de cooperativas, 
pequenas e microempresas, de acesso a financiamento e de capacitação profissional que 
estimulem a transformação de desempregados e excluídos do mercado de trabalho em 
empreendedores individuais ou coletivos. 

Os aspectos da regularização urbanística e fundiária se materializam, por um lado, com 
o reassentamento de famílias residentes em áreas de interesse ambiental e/ou de risco, 
preferentemente no interior das áreas de intervenção, e, por outro, com a regularização 
fundiária (titulação de lotes) e edilícia (das unidades habitacionais produzidas pelo 
projeto). 

287, com

 
A Concepção do Projeto: planejamento estratégico e vontade política 
 
A constituição do Projeto Terra se vincula, basicamente, a dois fatores: uma 
oportunidade institucional e o estabelecimento de uma prioridade política. O primeiro se 
refere aos cenários construídos pelo Plano Estratégico da Cidade, denominado “Vitória 
do Futuro”, no curso das discussões da Agenda 21 local, em 1996, já sob o estímulo do 
atual Prefeito, e então Secretário Municipal de Planejamento, com a participação de 
especialistas contratados pela Prefeitura e de um conselho composto por 361 membros, 
representando os diversos segmentos organizados da sociedade. 
 
Deste trabalho, emergiram estratégias e projetos articulados sobre 19 temas, abrangendo 
questões relativas à segurança, à saúde, ao meio ambiente, à inter-relação do município 

 
287 De acordo com o Censo Demográfico 2000, IBGE, a população de Vitória é de 291.941 habitantes,  
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com a região metropolitana, com o Brasil e com o exterior, entre outros. Deste conjunto, 
foram indicados projetos setoriais nas áreas de habitação em encostas e questão 
fundiária, bem como sugerida a criação de um projeto específico na área socioambiental 
e urbanística a ser implementado pelo Executivo Municipal, dando origem ao Projeto 
Terra. 
 

 

 
A abordagem da situação problema se fez mediante a elaboração de diagnóstico que 
incluía variáveis tanto sociais, como urbanístico-ambientais (em especial, áreas de 
risco). Seus resultados foram associados a uma base cartográfica digital, que vem sendo 
progressivamente atualizada ao longo do desenvolvimento do Projeto. A etapa de 
diagnóstico contou ainda com a realização de um cadastro de moradores, mediante 
contratação da Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV –, empresa pública, 
responsável também pela execução dos projetos Agenda 21 e Vitória do Futuro
 

 
Apesar das deficiências no levantamento das informações de partida, a opção do Projeto 
Terra, desde a sua concepção, foi agir sobre a situação problema de modo integral

                                                

Ainda em 1997, foi formado o grupo técnico que selecionou critérios de abrangência do 
Projeto (basicamente: carência de infra-estrutura urbana, áreas de risco físico-
ambiental288 e áreas com indicadores sociais289 abaixo dos da cidade formal), formatou 
o modelo gerencial adotado pelo Projeto e iniciou a montagem dos documentos para a 
captação de recursos. 

O segundo, e talvez mais decisivo fator, articula-se com a prioridade estabelecida pelo 
Prefeito Luiz P. V. Lucas desde o seu primeiro mandato (1997/2000): o atendimento às 
necessidades emergenciais dos segmentos de menor poder aquisitivo da cidade, através 
de uma iniciativa efetivamente integradora dos esforços da máquina administrativa 
municipal. Nesse sentido, o Projeto Terra constitui uma das mais relevantes iniciativas 
da atual gestão municipal. Cabe porém registrar que uma iniciativa anterior – o Projeto 
São Pedro290 –, em alguma medida, também contribuiu para a 
formulação/implementação do atual projeto. 

291. 

Entretanto, na atual etapa do Projeto, a equipe técnica envolvida no trabalho avalia, por 
um lado, que o levantamento de dados sociais deveria ter sido mais amplo/profundo, e, 
por outro, que o grau de precisão do material cartográfico foi insuficiente frente à 
complexidade das áreas de intervenção292. Esta apreciação se deve ao fato de o Projeto, 
desde a sua concepção, ter privilegiado o trabalho social, valorizando, sobretudo, os 
resultados dos componentes de educação, conscientização e mobilização das 
comunidades. A urbanização é interpretada  como estratégia de combate à pobreza. 

293. A 

 
288 Há oito anos Vitória dispõe de um Mapeamento de Áreas de Risco Ambiental, atualizado ano a ano, 
em base digital. 
289 Indicadores tradicionais, nas áreas de educação e saúde. 
290 O Projeto São Pedro teve início em um assentamento implantado sobre um lixão, problema que 
persistiu ao longo de três Administrações e que durante a Administração Velloso Lucas adquiriu a 
dimensão de um projeto de urbanização. 
291 Hoje a Companhia está “esvaziada” de suas funções e a Secretaria de Planejamento revê suas 
possibilidades de atuação. 
292 Hoje, para as nove Poligonais em processo de trabalho já existem diagnósticos socioeconômicos, 
ambientais e fundiários de boa qualidade. 
293 Os depoimentos dos representantes das comunidades Jaburu e Santo Antônio ilustram de forma 
positiva a opção pela abordagem integral, relatando como foi modificada a expectativa da população – 
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denominação “Projeto”, em realidade, se refere a um escopo de trabalho correspondente 
a um programa multissetorial integrado. 
 

 

 

 

                                                                                                                                              

Tendo em conta este perfil, o estabelecimento de uma efetiva integração intra e 
interinstitucional se constituiria, em tese, em fator fundamental para o sucesso da 
experiência. Na prática, entretanto, esta integração irá aparecer mais como desafio do 
que como oportunidade na implementação do Programa, como se verá mais adiante. 
Mesmo assim, a experiência de gerenciamento interinstitucional adquirida com o 
Projeto Terra tem sido estendida a outros projetos, inclusive à revisão do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano e Ambiental294. 
 

Mobilização de Recursos 

Em vista da amplitude dos objetivos do Programa, por um lado, e da limitada 
disponibilidade de recursos financeiros da Municipalidade295, por outro, a forma de 
viabilizar a iniciativa foi, como na maioria das experiências brasileiras de perfil similar, 
a composição de um mix de fontes de recursos, envolvendo o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID (através do Programa Habitar Brasil/BID)296, além de recursos 
orçamentários da Prefeitura Municipal de Vitória. 

No que pesem as dificuldades inerentes à gestão dos sistemas de fundos múltiplos, o 
gerente do Projeto Terra, Dr. Antônio Dória Porto, considera que os recursos 
financeiros estão sendo captados em condições e momentos adequados ao bom 
andamento do Programa. Iniciado com recursos próprios da Prefeitura Municipal de 
Vitória (cerca de 25 milhões de reais), o programa contratou o primeiro empréstimo em 
fins de 1998, junto ao BNDES297, sendo satisfatórios tanto o ritmo, como as condições 
de liberação destes recursos. 
 
Porém, o mesmo não se verifica para os recursos captados (a fundo perdido) junto ao 
Habitar-Brasil/BID no ano seguinte, totalizando 20 milhões de reais, cujo fluxo a 
Prefeitura espera que venha a se adequar às necessidades requeridas. O gerente do 
Projeto atribui este problema a determinadas cláusulas do contrato, que não são 
adequadas à realidade brasileira. 
 
 

 
cética, em princípio – e sua reação posterior de entusiasmo frente à implantação palpável dos 
componentes do Projeto. 
294 Esta revisão prevê a inclusão de novos instrumentos regulamentados pelo Estatuto da Cidade, o que 
certamente virá a contribuir também para o aperfeiçoamento do Projeto Terra. 
295 Conforme informação do Núcleo de Captação de Recursos da Secretaria Municipal de Fazenda de 
Vitória, o volume de recursos alocados na rubrica “Habitação e Urbanismo” para o ano 2000 era de 
R$95.329.000,00, correspondendo a 3,44% do orçamento municipal. Para o ano seguinte, este percentual 
se amplia para 4,06%, entretanto o volume total de recursos se reduz para R$88.115.000,00.  
296 As negociações para obtenção de empréstimo junto ao BID foram abandonadas quando, através da 
SEDU, a Prefeitura de Vitória passou a integrar o Habitar-Brasil/BID. 
297 Vale ressaltar que Vitória foi a primeira cidade a receber recursos do BNDES para esse tipo de 
programa, em virtude da capacidade de endividamento da Municipalidade, que se manteve mesmo após a 
crise cambial ocorrida em janeiro/fevereiro de 1999. A receita total do Município se amplia de 
R$190.610.000,00, em 1996 (quando se registrava um déficit de 21.058.000,00), para R$347.921.000,00, 
em 2000, com um resultado orçamentário positivo da ordem de R$19.625.000,00. 
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Quadro 1. Projeto Terra. Recursos Financeiros. 

ORIGEM VALOR 
(em milhões de reais) 

% 

PMV 25 22,20 
CAIXA (1997) 1,0 0,89 
CAIXA (1998) 3,0 2,66 
BNDES (1999) 20 17,76 

HABITAR BRASIL/BID (2000) 33,6** 29,84 
BNDES (2002)* 30 26,64 
TOTAL 112,6 100,00 

* Em análise pela fonte 
** 31,6 milhões para a Urbanização de Assentamentos Subnormais – UAS e 2 milhões para 
Desenvolvimento Institucional – DI, desse montante estão efetivamente contratados 7,5 milhões para 
UAS e R$ 135.000,00 para DI. 
Observação: A informações complementares contidas neste Quadro foram recebidas em 10/set/2002, 
portanto após a conclusão do Relatório Final, sendo impossível sua inclusão na Consolidação dos 
Resultados das Análises, onde foi mantido o total de recursos captados de 78,6 milhões de reais. 
Entretanto, fica aqui registrada a contribuição da Prefeitura Municipal de Vitória. 
 
 
O total de recursos necessários para implantação completa do Projeto Terra foi estimado 
em R$134.734.000,00, distribuídos como pode ser visto no Quadro 2, a seguir, ficando 
pendente, portanto, a captação de cerca de 22,134 milhões de reais. 
 
 
Quadro 2 - Projeto Terra. Distribuição de custos, por componentes 

Componentes R$ % 
Aquisição de terreno 18.900.000,00 14,03 

3.754.000,00 
24,40 

Equipamentos 21.550.000,00 15,99 
Água 1.800.000,00 1,34 
Esgoto 12.400.000,00 9,20 

4,38 
Energia elétrica 920.000,00 0,68 
Iluminação pública 1.900.000,00 1,41 
Sistema viário 17.500.000,00 12,99 
Coleta de lixo e varrição 250.000,00 

4.600.000,00 
Geração de trabalho e 
renda 

1.050.000,00 0,78 

Componente ambiental 11.330.000,00 8,41 
Total 134.734.000,00 100,00 

Regularização fundiária 2,79 
Habitação 32.880.000,00 

Drenagem 5.900.000,00 

0,19 
Organização comunitária 3,41 

 
 

                                                

Os frágeis mecanismos de recuperação de custos previstos se referem, especialmente, à 
produção de unidades habitacionais que, apesar de não serem doadas, serão altamente 
subsidiadas (“recuperação simbólica”, segundo o gerente do Projeto)298. Ou seja, o 

 
298 Apesar de os valores serem simbólicos, está em estudos, na Secretaria Municipal de Habitação, a 
criação de um fundo que recolha as prestações e as redirecione para novos investimentos. 
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Município subsidia, em grande medida o componente habitacional, recorrendo aos 
recursos concedidos a fundo perdido pelo Habitar-Brasil/BID. 
 

 

 

A participação da comunidade – considerada como principal parceira do Programa – se 
efetiva mais explicitamente na etapa de planejamento, discutindo e adaptando as 
propostas de projeto às demandas locais, além de ser estimulada a exercer controle 
social sobre a execução dos componentes.  
                                                

Nos demais componentes, o financiamento/cobertura dos gastos se dará com a receita 
oriunda da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, notadamente a 
partir das ações de regularização299. Entretanto, não existe iniciativa de revisão dos 
tributos imobiliários incidentes sobre as áreas de entorno das Poligonais, onde seria 
previsível uma valorização dos imóveis ou mesmo um aquecimento das atividades do 
mercado imobiliário, derivada daquela valorização, movimento que poderia, inclusive, 
afetar as áreas urbanizadas pelo programa, propiciando, por exemplo, uma maior 
mobilidade (não desejada) da população original, através de mecanismos de “expulsão 
branca”. 
 
Em se tratando de um programa ainda em fase de implementação, ainda não há 
horizonte para a avaliação de performance de aplicação do imposto. De fato, o desenho 
do Programa não contempla maior preocupação com o aspecto de recuperação dos 
investimentos, característica que permeia a maioria de projetos/programas de conteúdo 
análogo no marco da experiência brasileira. 
 

Implementação 

A Prefeitura Municipal de Vitória concentra grande parte das atribuições de 
implementação do programa, incluindo coordenação, planejamento e monitoramento, 
envolvendo cerca de 315 funcionários. Para este fim específico, foi criada a Unidade 
Executora Municipal – UEM300, composta pela Coordenadoria de Planejamento 
(gerente geral), pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade, pela recém-
criada Secretaria Municipal de Habitação301, pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, pela Secretaria Municipal de Ação Social, pela Secretaria Municipal de 
Transporte, pela Secretaria Municipal de Obras e pela Procuradoria Jurídica do 
Município de Vitória. 
 
Para a elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo recorreu-se à terceirização de 
cerca de 60% dos serviços, enquanto que a execução destes componentes é quase 
totalmente terceirizada, exceção feita à execução das unidades habitacionais, realizada 
por autoconstrução. O controle financeiro do Programa é exercido pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, através do Núcleo de Captação de Recursos e Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento da Cidade. 
 

 
299 Cabe assinalar que para o período 2000-2001, dos R$38.322.000,00 lançados para cobrança de IPTU, 
apenas R$24.976.000,00 (65,17%) foram efetivamente arrecadados. 
300 A criação da UEM foi uma exigência do Programa Habitar-Brasil/BID. No entender da SEDU, deveria 
ser uma Unidade exclusiva para este programa, mas a Prefeitura de Vitória manteve sua posição de ter 
uma única UEM para todos os projetos. 
301 A recente criação da Secretaria Municipal de Habitação (abril de 2002) teve por objetivo dividir 
responsabilidades com a Secretaria de Ação Social no processo de implementação, permitindo a 
racionalização do uso dos equipamentos disponíveis. 
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O universo de trabalho do Projeto Terra se define com a delimitação de 15 
Poligonais  processo de trabalho. Nestas áreas são adotadas 
medidas de controle do adensamento e/ou expansão do assentamento, através da 
delimitação clara de áreas de interesse ambiental, sob a forma de obras de urbanização, 
tais como fechamento da orla, nas áreas costeiras abrangidas pelo Programa, abertura de 
ruas ou criação de parques municipais, especialmente nos assentamentos localizados 
nos morros303. 

O conjunto de ações previsto para cada uma das Poligonais é documentado, pelo fato de 
constituir um projeto a ser implementado, em um Plano Diretor específico para esse tipo 
de assentamentos, denominado pelos técnicos da Prefeitura como PDU. A partir dele 
são implementados os diversos componentes, como se detalha em seguir. 

 

 

Nos casos de áreas de risco (físicos e/ou ambientais), respeitando a filosofia de fixação 
dos beneficiários nos assentamentos de origem, é providenciado o seu remanejamento, 
sendo ressarcidas as benfeitorias. Ainda não foi definido o diploma legal que será 
concedido aos beneficiários (título de propriedade ou concessão de direito de uso)
Esta definição caberá à Secretaria de Habitação, que absorveu a equipe técnica 
encarregada deste componente. 

Nos casos em que a posse da terra é do Estado do Espírito Santo, da União ou da Igreja 
– cerca de 28% dos casos –, o Município tem requerido a cessão (doação ou comodato) 
da terra aos ocupantes, como na recente doação realizada pela Mitra Diocesana de 
Vitória. 

Nos casos de áreas particulares invadidas (aproximadamente 15% dos casos), o 
Município irá lançar mão do usucapião coletivo, fornecendo assessoria jurídica 
                                                

302, das quais nove estão em

 

 

Regularização Fundiária 

A primeira etapa do processo de regularização fundiária teve início em 1998, a partir da 
identificação de domínio das 15 Poligonais, operada por uma equipe especial da 
Prefeitura Municipal de Vitória, que realizou o levantamento da situação fundiária, com 
o apoio do Cartório do 4.º Ofício de Notas304. Simultaneamente, foram traçadas as 
diretrizes de operacionalização do processo de regularização fundiária a ser 
implementado pela Secretaria Municipal de Habitação. 
 
A maioria das áreas incluídas no Projeto Terra constitui próprios municipais. De acordo 
com dados informais e aproximados, cerca de 55% dos casos correspondem a esta 
modalidade. 

305. 

 

 

 
302 As Poligonais foram definidas como agregações de setores censitários íntegros com o fim de facilitar a 
utilização de dados do IBGE, podendo cada uma delas abranger mais de um assentamento. 
303 O estrito controle do adensamento e/ou expansão dos assentamentos informais contidos nas Poligonais 
remete à necessidade de estender uma igualmente rigorosa fiscalização às demais áreas da cidade, de 
modo a evitar que outras áreas, externas às Poligonais, venham a ser objeto de invasão. 
304 Ter concluído a identificação de domínio de todas as Poligonais significa um avanço importante para 
as seguintes etapas da regularização. A constatação de grande número de áreas de Marinha indica que o 
aforamento deverá ser a alternativa considerada. 
305 A Dra. Renata Valladão esclareceu que, no caso do Jaburu (assentamento em área pública), alguns 
moradores confundem o IPTU com o título de propriedade/posse da terra/habitação. 
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necessária para que haja um único processo, mais ágil e menos oneroso do que as ações 
individuais.  

Restam ainda os casos das áreas sob apreciação judicial (cerca de 2%), onde a 
modalidade de diploma legal a ser adotado ainda está indefinida.  
 
Assim, o Executivo Municipal não tem, na grande maioria das vezes, despendido 
recursos para a aquisição de terrenos visando à promoção da regularização fundiária. 
Portanto, o custo do metro quadrado das terras envolvidas no Programa tende a ser 
considerado nulo, com exceção de pequenas áreas particulares adquiridas para a 
implantação de equipamentos coletivos  se concentrado muito mais no 
processo administrativo de regularização fundiária, para os quais não houve 
disponibilidade de informações precisas. 
 

 

Regularização Urbanística 
 

 

                                                

 

306. Os custos têm

O custo médio por lote regularizado, utilizando como amostra a experiência de 
regularização da Poligonal 11, equivale a R$147,30 para o Município. No entanto, o 
custo individual irá variar bastante em função de peculiaridades, como as dimensões dos 
lotes ou sua localização relativa dentro do assentamento. A previsão de gastos para o 
componente regularização fundiária é de R$3.754.000,00. 
 
Uma vez que nenhuma das Poligonais abrangidas pelo Programa chegou ao final do 
processo, ou seja, a concessão do título ao ocupante, não há como estabelecer uma 
escala temporal relacionada às etapas processuais de regularização fundiária. Antes 
disso, deverão ser produzidos os projetos de urbanização para cada Poligonal e realizada 
a sua regularização urbanística (com a determinação de índices, alinhamentos, lotes 
mínimos etc.). Neste momento está em elaboração um Termo de Referência para a 
contratação destes projetos. 

 

A regularização urbanística das áreas abrangidas pelo Projeto Terra passa por três 
vertentes principais. A primeira delas diz respeito ao controle do processo de ocupação 
em áreas inadequadas. Para tanto, tem sido fundamental a construção de pactos sociais 
com as comunidades envolvidas, que contribuem com a fiscalização exercida pela 
equipe local de trabalho, evitando a proliferação de ocupações e edificações irregulares, 
incorporando, portanto, um viés preventivo às ações do programa307. 

A segunda vertente se refere ao processo de regularização das edificações propriamente 
ditas. Conforme o Plano de Desenvolvimento Urbano de Vitória, as Poligonais do 
Projeto Terra estão inseridas em Zonas de Intervenção Pública Prioritária – ZIPPs, que 
compreendem as áreas de interesse social onde são desenvolvidas as ações de 
regularização fundiária e das edificações. Em Vitória não há sanção pecuniária aos 

 
306 A previsão de gasto com aquisição de terrenos para o conjunto do programa é de R$18.900.000,00, 
dos quais R$6.600.000,00 já foram aplicados. 
307 As ações de caráter preventivo cobram uma especial relevância, tendo em conta que a população 
vivendo em assentamentos irregulares (favelas) mais do que triplicou no último intervalo intercensal. 
Partindo dos 24.248 habitantes de favelas registrados para o Censo Demográfico 1991, chega-se aos 
atuais 86.462 habitantes contabilizados pela Coordenadoria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 
Vitória. 
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proprietários pelas benfeitorias construídas sem a competente autorização legal. O 
Código de Obras e Edificações de 1998308 permitiu que, para todos os imóveis ou áreas 
ocupadas até a data de sua entrada em vigor, fosse facilitada a aprovação de projetos, 
sem exigência de comprovação da existência de títulos de propriedade, aceitando como 
comprovante de posse a inscrição imobiliária, acompanhada do recibo de compra do 
terreno e/ou de planta de situação do imóvel com assinatura dos confrontantes. 
 
O terceiro aspecto que envolve a regularização urbanística é o estímulo às construções 
regulares através da simplificação dos procedimentos, do tempo e dos custos
necessários não só à regularização das edificações, mas também à aprovação, 
licenciamento e concessão de “habite-se” para os novos projetos. Nesse sentido, a 
Prefeitura vem normatizando os procedimentos simplificados para a aprovação de 
projetos de regularização de edificações localizadas em Zonas de Intervenção Pública 
Prioritária. 

 

Com relação ao Zoneamento de Planejamento, as Poligonais do Projeto Terra estão 
inseridas em Zonas de Intervenção Pública Prioritária, que compreendem as áreas de 
interesse social, onde serão desenvolvidos programas de regularização fundiária e das 
edificações, bem como os programas de urbanização específicos, como referido nos 
processos de regularização fundiária. 

                                                

309 

 
 
Padrões de Urbanização 

O Plano de Desenvolvimento Urbano de Vitória – PDU – distingue duas categorias de 
zoneamento, a saber: (a) o Zoneamento de Planejamento, que compreende a divisão do 
espaço urbano com o objetivo de possibilitar a vinculação das políticas urbanas às 
normas de uso e ocupação do solo, visando à distribuição social mais eqüitativa dos 
custos e benefícios da urbanização, assim como à implementação das ações nas diversas 
zonas e (b) o Zoneamento Urbanístico que, com base nas diretrizes traçadas no anterior, 
indica os usos e índices urbanísticos a serem utilizados. 
 

 
Quanto ao Zoneamento Urbanístico, em sua maior parte, as Poligonais são abrangidas 
pela Zona Residencial Especial 2 – ZRE 2 – cujos índices urbanísticos deverão ser 
definidos individualmente, em função das características peculiares de ocupação. Além 
da definição de índices, é avaliada a adequação dos índices vigentes para as áreas que 
não estão incluídas nas ZRE 2. Na definição dos novos índices urbanísticos serão 
levados em consideração tanto o plano de intervenções a ser estabelecido para cada 
Poligonal, como a participação direta das comunidades envolvidas. À medida que os 
índices forem sendo definidos, serão aprovados por resolução do Conselho do PDU ou 
por lei específica, caso não estejam inseridas nas ZRE 2, passando a integrar o PDU. 

 
308 Lei 4821/98. 
309 O Cartório do 4.º Ofício de Notas tem adequado seus custos às possibilidades/necessidades requeridas 
pelo Projeto Terra. 
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Soluções Habitacionais 
 
A ocupação de áreas degradadas e/ou de áreas que (por questões técnicas, fundiárias ou 
de preservação ambiental) não poderão continuar sendo ocupadas, assim como aquelas 
para as quais se definiu uso diferenciado (implantação de equipamentos, ampliação do 
sistema viário etc.) se constitui em motivo determinante para o remanejamento de 
famílias. 
 

 

 

                                                

Este procedimento se dá em paralelo com o desenvolvimento de um trabalho social cujo 
principal objetivo é garantir que os remanejamentos sejam realizados da forma menos 
traumática possível, com a agilidade necessária para a execução das obras, 
minimizando, com isso, custos sociais e financeiros. As remoções têm exigido um 
rigoroso e detalhado planejamento, o que tem implicado a necessidade de os técnicos 
envolvidos com o trabalho social conhecerem as especificidades das propostas de 
intervenção urbanística, além de possuírem habilidade para estabelecer acordos claros 
com os moradores afetados310. Para efeitos de remanejamento, os passos seguidos são: 
(a) caracterização dos grupos de remoção; (b) negociação com as famílias; (c) 
elaboração do Plano de Remoção e (d) realização das remoções. 
 
Estes procedimentos se desdobram em três fases de acompanhamento: pré-urbanização, 
urbanização e pós-urbanização. Esta última abrange as discussões com cada família 
sobre a ocupação dos novos ambientes/unidades habitacionais (normas de convivência) 
e o desenvolvimento de ações de educação sanitária e ambiental. No processo de 
remoção está contemplado o inventário dos pertences e benfeitorias das famílias 
remanejadas, o que possibilita a avaliação para efeitos de indenização. 
 
Até o momento, foram remanejadas 72 famílias na Poligonal 1 e 69 famílias na 
Poligonal 8. O custo médio de remanejamento até agora aferido é de R$4.000,00 na 
forma de ressarcimento das benfeitorias que serão demolidas e R$12.000,00 pela 
construção de cada nova unidade habitacional, não tendo sido contabilizados os custos 
indiretos. A previsão de gastos totais com a produção de habitações é de 
R$32.880.000,00. 

No início do Programa, as famílias retiradas de áreas que necessitavam de obras de 
aterro recebiam, a título gratuito, lotes urbanizados. A alegação das comunidades de que 
não teriam onde morar enquanto autoconstruíam as novas moradias determinou a 
reversão da estratégia, passando as famílias a receber a indenização correspondente às 
benfeitorias demolidas, em dinheiro. Em seu formato atual, as famílias recebem lotes 
urbanizados e embriões habitacionais, e as indenizações são abatidas do valor de 
aquisição do imóvel, agora já não gratuito, mas fortemente subsidiado. 

Ainda assim, e em função das expectativas levantadas pelo Programa, parte das 
comunidades abrangidas entende que a iniciativa não tem contemplado a totalidade dos 
envolvidos, na medida em que, conforme relatado pelo representante dos moradores da 

 
310 Entretanto, representantes das comunidades relatam que o número de unidades habitacionais 
oferecidas pelo programa é incompatível com a demanda, o que foi imediatamente esclarecido pela 
representante da Prefeitura, argumentando que as pessoas que têm reclamado haviam optado, 
inicialmente, por sair da área objeto de intervenção. 
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comunidade Santo Antônio, não se oferecem as mesmas oportunidades para todos, 
especialmente no que diz respeito ao pagamento de indenizações311.  
 

 

 

 

                                                

A alternativa mais amplamente adotada pelo Projeto Terra para o remanejamento de 
famílias é a construção de novas unidades habitacionais, em conjuntos arquitetônicos 
tanto uni, como multifamiliares312, com características predominantemente horizontais 
(com, no máximo, dois pavimentos), utilizando técnicas construtivas convencionais. 
 
Na Poligonal 1, por se tratar de uma área em declive, foi adotada a solução unifamiliar, 
em um pavimento, com unidades geminadas duas a duas. Cada unidade (embrião) 
dispõe de 44 ou 54 m². Já na Poligonal 8, por se tratar de área plana, foi adotada uma 
solução de mais baixa densidade, com blocos em dois pavimentos. Nesta mesma 
Poligonal também foi adotada a solução de lotes urbanizados, cada qual com um 
módulo hidráulico-sanitário de 4m². 
 
As unidades habitacionais são executadas através do sistema de autoconstrução, com 
suporte técnico da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, que aporta, além do 
projeto arquitetônico, também os projetos complementares e assessoria técnica no 
acompanhamento da execução das obras. 

Está em curso uma negociação com a Caixa Econômica Federal – CEF que permitirá, 
caso os beneficiários assim o desejem, financiar melhorias habitacionais através da 
concessão de cartas de crédito individuais, dentro do limite de R$7.000,00. As 
melhorias habitacionais, com suporte técnico da SEHAB, estão contempladas, até o 
momento, através das ações da “Cidadania nos Bairros”, perfazendo um total de 117 
atendimentos no período 1997-2001. Esta modalidade também será estendida às demais 
Poligonais. 

No Projeto Terra, até o momento, não se colocou a necessidade de operações de 
reassentamento, ou seja, a transferência de famílias para novas habitações localizadas 
fora do perímetro das Poligonais definidas como objeto de intervenção do Programa. 

 
 
 

 
311 A experiência tem revelado que as comunidades beneficiadas por projetos/programas de upgrading 
tendem a elevar suas expectativas à universalização das indenizações e/ou oferta de novas unidades 
habitacionais à totalidade das famílias residentes. A constatação de que este seria um objetivo utópico (e, 
de fato, não expresso nas propostas de implementação dos programas) gera, por um lado, um sentimento 
de frustração e, por outro, o encaminhamento de demandas de ampliação destas prestações. Por esta via 
revela-se uma vertente da “cultura do individualismo”, onde o interesse pela casa – espaço 
individual/privado – prevalece sobre a melhoria qualitativa do espaço coletivo (infra-estrutura e 
equipamentos) no entendimento das famílias beneficiadas. 
312 Os blocos multifamiliares vêm sendo objeto de rejeição por parte da população, que alega dificuldade 
de adaptação a esta tipologia habitacional. No que pese a previsão de trabalho social de orientação (regras 
de convivência para as pessoas que anteriormente ocupavam unidades unifamiliares, visando adaptá-las 
às novas moradias), há que se ter em conta o aspecto econômico, intrinsecamente relacionado à forma da 
moradia, seja pelo aspecto de custo de manutenção das áreas comuns que passará a participar do 
orçamento familiar, seja pela inibição de estratégias informais de geração de renda, como o 
estabelecimento de pequeno comércio ou oficina, acumulação de papéis, metais e vidros para venda, além 
da possibilidade de ampliação da unidade, tanto para melhor acomodação da família residente (em 
especial, nos casos de famílias polinucleares), como para venda ou aluguel. 
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Acessibilidade, Infra-estrutura e Serviços Urbanos 
 
O sistema viário, item fundamental na melhoria das condições de acessibilidade aos 
assentamentos, constitui um componente do Programa, complementado por um sistema 
de nomenclatura das ruas, vielas e becos e identificação (numeração) das casas, através 
do Projeto “Endereço Cidadão”. Embora extremamente positiva do ponto de vista da 
extensão dos direitos de cidadania, a iniciativa vem sofrendo reações negativas, 
conforme relato da Dra. Renata Valladão, da Coordenadoria de Planejamento da 
Prefeitura Municipal de Vitória, por parte de traficantes de drogas que atuam em 
algumas das áreas inseridas no Projeto Terra, chegando à depredação dos itens de 
sinalização/comunicação visual. 
 
No que diz respeito ao abastecimento de água, o programa realiza obras de construção e 
ampliação das redes, tendo sido executadas 14.929 ligações domiciliares. As obras 
encontram-se em fase de execução, empregando técnicas e materiais convencionais. A 
concessionária responsável pela operação do sistema é a Empresa Estadual de Águas e 
Saneamento – CESAN – que, embora não mantenha com a Prefeitura nenhum vínculo 
de cooperação formal, aprova os projetos de abastecimento de água elaborados para as 
Poligonais, confirmando assim sua anuência com os padrões técnicos adotados. 
 
O programa contempla também obras de construção, recuperação e ampliação da rede 
coletora de esgotos, incluindo a execução de ligações domiciliares. Está prevista a 
cobertura total da população, correspondendo a 14.929 ligações  Vitória, na área 
das Poligonais do Projeto Terra, a CESAN opera a estação de tratamento de esgotos de 
Santa Teresa e Palestina, enquanto o Município opera as ETEs de Resistência e Grande 
Vitória. Tal como no caso da distribuição de água, a concessionária tem se mostrado 
disposta a flexibilizar seus padrões, inclusive com a aprovação dos projetos locais das 
áreas especificadas, com vistas à futura operação e manutenção dos sistemas. 
 

 

                                                

313. Em

As redes de drenagem pluvial, também em fase de execução, têm sua implantação e 
futura operação a cargo do Município. 
 
Para a implantação de redes de energia elétrica, a concessionária (privada) tem se 
mostrado disposta a flexibilizar seus padrões para possibilitar as obras nos 
assentamentos informais. A iluminação pública, entretanto, é de competência municipal. 
 
O programa contempla ainda a coleta de resíduos sólidos domésticos. O serviço é 
terceirizado, ficando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM – 
responsável pelo controle do serviço. A periodicidade da coleta é diária e a disposição 
final dos resíduos é feita no aterro sanitário localizado no município de Cariacica. Existe 
coleta seletiva nas escolas, e o lixo orgânico é transformado em adubo. A limpeza e 
varrição de logradouros se inscrevem nas ações de rotina da Prefeitura, 
independentemente do Projeto Terra. 

 
313 Note-se o hiato entre as 24.703 famílias que constituem o universo de atuação do programa e as 14.929 
ligações domiciliares (executadas e previstas) de água e esgotamento sanitário. 

 237



Estudo de Avaliação da Experiência Brasileira sobre Urbanização de Favelas e Regularização Fundiária 
 
Organização Comunitária e Iniciativas de Cunho Social 
 

 

 

 

 

 

 
                                                

O programa promove ações de fortalecimento das organizações de moradores já 
existentes, através da pesquisa/análise do perfil das lideranças da área objeto de 
intervenção, interagindo com as 42 organizações comunitárias identificadas até o 
momento314. 
 
As comissões de moradores são consideradas como os principais parceiros da Prefeitura 
Municipal de Vitória no desenvolvimento e implementação do Projeto Terra. Elas são 
co-responsáveis pelas diversas ações, em conjunto com as Secretarias Municipais de 
Ação Social e de Habitação, funcionando como canais privilegiados de comunicação 
entre a comunidade e a Prefeitura. 
 
A participação da comunidade se dá tanto na discussão das propostas urbanísticas, onde 
se apresentam, em assembléias, propostas de adequação dos projetos necessárias ao 
atendimento das demandas comunitárias, como no acompanhamento e fiscalização da 
implementação dos componentes do programa. 

Um seguimento mais específico das diversas etapas de trabalho se faz com a 
participação das subcomissões de moradores, organizadas por temas, e com caráter 
fugaz, de acordo com a importância e o tempo de duração do componente ou tema em 
pauta. 

O Projeto Terra inova as práticas usuais de mobilização da população introduzindo o 
Fórum Setorial, que articula a comunidade envolvida diretamente com os trabalhos de 
urbanização e os moradores das áreas de entorno, abrindo uma nova possibilidade de 
integração.  

Embora se reconheça um efetivo fortalecimento das organizações comunitárias, a 
equipe técnica do Projeto Terra avalia que nem todas as etapas têm sido acompanhadas 
pelas comunidades com o empenho esperado pela Prefeitura Municipal de Vitória. 

Em relação com os demais componentes sociais do Programa, se assinala a articulação 
com programas do âmbito federal, em ações direcionadas aos grupos vulneráveis, em 
especial as famílias em situação de indigência, alvo prioritário dessas ações, através do  
Programa Bolsa-Escola, assim como famílias que ocupam áreas de risco ou áreas 
insalubres, atendidas pelo Programa Saúde da Família. 
 
Os moradores (em especial, a representação da comunidade do Jaburu), por outro lado, 
têm manifestado demandas concretas quanto à prestação de serviços de apoio social não 
contemplados pelo Programa, tais como “postos para tirar documentos de identidade” e 
policiamento. 

Tendo em vista o tempo relativamente curto transcorrido desde o início do Programa, 
não há ainda dados sobre se houve (ou não) elevação nos indicadores de saúde das 
comunidades atingidas. No entanto, em caráter informal, a equipe vem percebendo 
melhorias nas áreas objeto de intervenção do Projeto Terra. 

 
314 Na etapa inicial de implantação do programa, a realização de seminários se revelou como instrumento 
útil para a mobilização da comunidade. 
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O Componente Ambiental 
 

Nas áreas urbanizadas, os trabalhos de caráter social e ambiental irão se articular, com 
ênfase sobre a educação sanitária, isto é, direcionando/esclarecendo a utilização do novo 
espaço/ambiente, por um lado, e, por outro, estimulando a preservação da saúde pública, 
através do “Banho Saúde”, um trabalho de conscientização sobre a importância das 
formas adequadas de disposição do lixo doméstico. O Departamento de Saneamento da 
Secretaria Municipal de Obras e as Secretarias Municipais de Saúde, Ação Social e 
Meio Ambiente são as entidades responsáveis pelo desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Entretanto, o Programa demonstra um determinado grau de preocupação com esta etapa 
através da proposição de mecanismos de acompanhamento, como a implantação de 
escritórios locais para a realização de trabalhos de apoio social, em especia, nas áreas de 
educação sanitária e ambiental e orientação à convivência nos assentamentos 
urbanizados. Com isso, espera-se favorecer a permanência dos moradores nas áreas 
beneficiadas pelo Programa. 

A ausência de mecanismos de aferição dos resultados obtidos foi apontada como um 
ponto de fragilidade do programa. A adoção de um sistema de indicadores é referida 
como desejável, porém não há previsão para sua implementação. Existe, entretanto, a 
intenção de se contratar uma avaliação externa. 

 

 

Por outro lado, evitar a preponderância da vertente urbanística, em detrimento da social, 
tem conduzido a um melhor equilíbrio/articulação entre estes componentes, fazendo do 
Projeto Terra uma referência para este tipo de iniciativa. 
 

                                                

O programa prevê ações tanto de proteção, como de recuperação do ambiente, através 
da delimitação das áreas de interesse ambiental, definindo parques urbanos ou unidades 
de preservação, que são aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Nestas 
áreas, promove a recuperação da vegetação autóctone, especialmente naquelas que 
ofereçam potencial de recuperação de parcelas da mata atlântica. 
 

 

A Etapa de Operação 
 
Embora tenha decorrido já mais de quatro anos desde a formalização do Projeto Terra, 
mediante decreto, não se pode ainda referir, stricto sensu, a uma etapa de operação, 
visto que grande parte dos componentes está ainda em fase de execução, sendo, 
portanto, prematura qualquer avaliação de resultados. 
 

 

 

Lições Aprendidas 

Na apreciação da equipe do Projeto Terra, os elementos centrais que garantem o sucesso 
do Programa são a vontade política clara, de parte do Executivo Municipal (principal 
gestor do Projeto), e a busca de apoio dos diversos agentes urbanos (sociedade, cidade, 
comunidade e equipe técnica315). 
 

 
315 Curiosamente, não se faz menção ao setor privado. 
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Como um dos principais obstáculos encontrados assinala-se a dificuldade de se 
trabalhar numa perspectiva multidisciplinar e sistêmica, o que exige a efetiva integração 
das entidades envolvidas no Programa. A pouca integração das equipes (aí também 
incluídos os Secretários Municipais  exigido um intenso e contínuo exercício. Ou 
seja, acredita-se na integração interinstitucional, não só como fator de sucesso, mas 
quase como condição para a implementação do programa, tendo em vista a 
inviabilidade de se replicar internamente a uma das Secretarias Municipais toda a 
estrutura administrativa e operacional do Município, formatada de modo a atender com 
exclusividade às “áreas com características especiais” da cidade, o que, além de custos 
impensáveis, provavelmente induziria mais à segregação do que à integração do 
conjunto urbano. 

 
Como elemento de facilitação à ampliação/replicação de experiências de urbanização de 
assentamentos irregulares foi apontada a necessidade de uma maior integração com as 
agências financiadoras, visando uma “maior eficácia nacional no desenvolvimento de 
projetos dessa natureza”. Ou seja, maior agilidade nos procedimentos de captação de 
recursos, evitando perdas de tempo e energia no cumprimento de exigências puramente 
burocráticas
 

                                                

316) tem

 
Outros obstáculos considerados relevantes foram: a “cultura do individualismo” e o 
baixo nível de participação e conscientização por parte das comunidades abrangidas 
pelo programa. De forma geral, os projetos/programas envolvendo as populações de 
baixa renda tendem a se fundamentar na hipótese (não comprovada) de que estes setores 
da população teriam a propensão ao desenvolvimento de “habilidade para iniciativas 
comunitárias”, quando estas mesmas “habilidades” não se verificam no conjunto da 
sociedade. Neste caso, caberia antes uma revisão dos procedimentos de abordagem dos 
aspectos de participação comunitária, que a externalização da questão. De fato, a 
imperfeita integração das equipes de trabalho vem se refletindo em dificuldades na 
atuação das lideranças comunitárias. 

317. 

 

 
316 A equipe do Projeto Terra atribui a dificuldade de integração interinstitucional, especialmente na área 
social, à “força” e abundância de recursos das respectivas Secretarias, que se mostram pouco dispostas a 
priorizar ações nas Poligonais em detrimento de suas próprias prioridades. 
317 Também o dimensionamento da equipe de trabalho foi afetado por interferência das agências 
financiadoras. Hoje, há mais pessoas envolvidas no Projeto do que o número inicialmente proposto. Tal 
ampliação se deve aos ajustes requeridos pelo BID.  
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Conclusões 

Considerando que o Projeto Terra já é reconhecido como uma experiência bem-sucedia, 
cumpre enumerar os principais fatores que contribuíram para sua visibilidade e 
reconhecimento, partindo da melhoria qualitativa dos ambientes urbanos em que se 
inscrevem as ações do programa; da ampliação das condições de acesso à habitação e 
aos serviços públicos e da ampliação das oportunidades de inclusão social. 

Dentre os fatores que contribuíram para o sucesso do Programa se assinala, em primeiro 
lugar, o estabelecimento de uma prioridade política no atendimento à população de 
baixa renda, vivendo em assentamentos informais, exposta (e gerando, pela ocupação de 
áreas impróprias) a situações de risco físico, ambiental e social. Esta prioridade política 
se concretiza na introdução da questão no planejamento formal da cidade, a partir de seu 
Plano Estratégico, e na paulatina construção de um Plano de Desenvolvimento Urbano 
específico para as Poligonais de atuação do Projeto Terra. 

Por outro lado, a credibilidade do Município, construída a partir da estabilidade e 
transparência das contas públicas, tem possibilitado a obtenção de recursos junto às 
agencias financiadoras – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, garantindo, ao menos 
no curto e médio prazos, a sustentabilidade financeira dos empreendimentos. 

                                                

 

 

 

  
A amplitude do universo de trabalho – quase 30% da população total do Município – (o 
que corresponde a uma cobertura quase total das situações extremas de informalidade 
urbanística e risco social), associada à construção de pactos sociais de controle da 
proliferação de novas ocupações e edificações irregulares – desde que estes pactos se 
mantenham ao longo do tempo e se confirmem como instrumento eficaz  –, introduz 
um caráter preventivo às ações do programa, essencial para a efetividade da ação do 
poder público sobre o controle da produção informal de cidade . Cabe, entretanto, 
frisar que a ausência ou escassez de oferta de alternativas habitacionais acessíveis a este 
segmento da população constitui vetor de multiplicação de assentamentos irregulares, 
perenizando, portanto, do atual estado das coisas. 

318

319

 
A disponibilidade de instrumental urbanístico que propicie a regularização fundiária e 
edilícia, como na figura das Zonas de Intervenção Pública Prioritária – ZIPPs – e de 
uma categoria de zoneamento (Zona Residencial Especial 2 – ZRE 2), cujos índices 
urbanísticos são definidos em função das características particulares de ocupação de 
cada sítio, além da agregação de índices diferenciados ao Plano de Desenvolvimento 
Urbano para as áreas não incluídas em ZRE 2, constituem um marco legislativo 
favorável à implantação do Programa. 
 

 
318 A prática confirma que estes sistemas de controle social de fato existem, e podem chegar a ser bastaste 
efetivos. Entretanto, tendem a ser extremamente permissivos quando exercidos sobre parentes e amigos 
por não mencionar que o estímulo a novas ocupações, mediante a venda de lotes (agora mais valorizados 
graças à atuação pública), é potencial fonte de rendimentos nada desprezíveis para as lideranças 
comunitárias. As próprias lideranças de duas das comunidades incluídas no Projeto Terra confirmam que 
cerca de 10% das áreas foram negociadas após as obras. Surpreende que a pressão sobre estas áreas não 
seja ainda mais intensa, considerando o diferencial de preços médios do m2 de terreno urbanizado (R$ 
175,00) e das áreas favelizadas (R$20,00). 
319 De fato, Vitória já conta com fiscalização preventiva, ambiental e urbanística, para conter o 
crescimento da informalidade urbana. 
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Com o mesmo sentido, o estímulo às construções regulares, através da simplificação dos 
procedimentos, do tempo e dos custos necessários não só à regularização das 
edificações, mas também à aprovação, licenciamento e concessão de “habite-se” para 
novos projetos, responde, desde a ótica da normativa local, à necessidade de prover 
habitação regular e a preço reduzido como forma de prevenir a proliferação de 
assentamentos informais.  
 
Como desafio ao aperfeiçoamento do programa coloca-se, em primeira instância, o 
processo de integração interinstitucional – princípio fundamental de seu funcionamento. 
A criação da Unidade Executora Municipal – UEM –, a princípio, não tem se revelado 
como instrumento suficiente para garantir uma efetiva integração. Em parte, a 
dificuldade pode ser atribuída à inovação representada pela introdução da integração 
horizontal, em substituição à tradicional estrutura hierarquizada das Administrações 
Públicas, ainda não completamente assimilada. Entretanto, tanto o aperfeiçoamento das 
relações interinstitucionais como a melhoria dos canais de comunicação entre os 
núcleos de tomada de decisões e os setores executivos de ponta requerem atenção 
imediata. 
 

 

Um maior rigor na consideração dos custos diretos e indiretos do Programa constituiria 
uma base mais sólida de acompanhamento dos logros, tanto quantitativos, como 
qualitativos do Programa. A resistência a contabilizar custos, em especial os indiretos, 
deixa escapar custos de oportunidade, por exemplo, na destinação destas áreas a outras 
alternativas de uso, sejam elas orientadas pela lógica de mercado ou pela dotação de 
equipamentos para o conjunto da cidade. O mesmo comentário se aplica à escassa 
preocupação com a recuperação de custos, fragilizando a sustentabilidade do Programa 
em longo prazo, no que pese a menção ao IPTU como instrumento para o cumprimento 
desta finalidade. 
 
Se, por um lado, o desenho original do Programa não privilegia o monitoramento 
financeiro, por outro, manifesta a preocupação com a manutenção das benfeitorias 
introduzidas, expressa na futura implantação de escritórios de campo cujo trabalho terá 
como foco principal as discussões com cada família sobre a ocupação dos novos 
ambientes/unidades habitacionais (normas de convivência) e o desenvolvimento de 
ações de educação sanitária e ambiental, ou seja, valoriza a consolidação de práticas 
sociais locais. Entretanto, seria de interesse ampliar esforços no fortalecimento da inter-
relação destes novos espaços com a cidade, avaliando e agindo sobre a (re) definição 
dos novos papéis que as áreas urbanizadas passam a desempenhar na dinâmica urbana.  
 
O componente social – pedra de toque do programa  (e neste sentido é sintomático que o 
programa tenha nascido no âmbito da Secretaria de Ação Social e só mais tarde a 
Prefeitura de Vitória tenha criado uma Secretaria de Habitação) –, além dos padrões 
clássicos de organização da população residentes em conselhos de base local, introduz 
como inovação a constituição de uma comissão mista, com a representação dos 
moradores das áreas em processo de urbanização e das áreas formais/consolidadas do 
entorno, ampliando assim as oportunidades de efetiva integração à trama da cidade. 

Cabe salientar, entretanto, que as práticas de organização social se ressentem ainda de 
um certo de grau de fragilidade metodológica, ou seja, a definição clara de objetivos e a 
aferição de resultados alcançados são ainda aproximações empíricas, o que supõe um 
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obstáculo para uma avaliação mais precisa do componente declarado como fundamental 
no escopo do trabalho.  
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