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RESUMO 
 

 

Esta dissertação contemplou a realização de um estudo comparativo entre duas ocupações 
espontâneas, sendo uma urbanizada e outra não, baseado no modelo ISA/F – Indicador de 
Salubridade Ambiental em Favelas, elaborado por ALMEIDA (1999) a partir da necessidade de 
verificar, periodicamente, as condições de salubridade ambiental de favelas urbanizadas por 
meio da utilização de indicadores específicos. A metodologia empregada concentrou-se tanto na 
coleta dos dados necessários à viabilização do estudo, por meio de elaboração de pesquisa 
documental técnica e da aplicação de entrevistas em amostra estabelecida por ajuste estatístico, 
resultante em 61 domicílios da ocupação Castelo Encantado e em 31 domicílios da ocupação 
Cidade de Deus ambas no município de Fortaleza/CE nos meses de abril a julho de 2007, 
complementados posteriormente por informações fornecidas pelas lideranças comunitárias, 
quanto na realização de comparativo entre as áreas pesquisadas. Como resultado, demonstrou-se 
a adequação do método para a verificação das condições de salubridade ambiental em ocupações 
espontâneas, tanto urbanizadas como não, revelando-se, dessa forma, um importante auxiliar no 
subsídio aos processos de tomada de decisões no município, sobretudo no que se refere aos 
programas de gestão habitacional relacionados com favelas.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Ocupação espontânea. Urbanizada e não urbanizada. Modelo ISA/F. 
Estudo comparativo. 
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ABSTRACT 
 

 

This dissertation contemplated the accomplishment of a comparative study between two 
spontaneous occupations, being one of those urban, and the other, not urban, based in model 
ISA/F - Indicating of Ambient Salubrity in Spontaneous Occupations, elaborated for the 
ALMEIDA (1999) from the necessity to verify, periodically, the conditions of spontaneous 
urban occupations ambient salubrity through the use of dedicated displays. The employed 
methodology was concentrated in such a way in the collection of the necessary data to the 
viability of the study, by means of a research documentary technique elaboration and of the 
application of interviews in a sample established for statistical, resultant adjustment in 61 
domiciles of the occupation Magic Castle and in 31 domiciles of the occupation City of God at 
the city Fortaleza/CE in the months from April to July of 2007, complemented later for supplied 
information given by the communitarian leaderships, and inb another one, in the 
accomplishment of a comparative degree between the searched areas. As result, it remained 
demonstrated the adequacy of the method for the verification of the conditions of ambient 
salubrity in spontaneous occupations, in such a way urban as not, showing, of this form, an 
important one to assist in the subsidy to the processes of taking decisions in the city, over all as 
for the related programs of habitational management with spontaneous occupations. 
 

KEY-WORDS: Spontaneous occupations. Urban and not urban. Model ISA/F. Comparative 
study. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A globalização é um processo histórico-social de integração e interdependência 

econômica sob os desígnios inexoráveis de que a sociedade planetária contemporânea caminha 

rumo a uma homogeneização de culturas e internacionalização do comércio de continentes cujo 

passado, não muito distante, é marcado pelo desconhecimento e o distanciamento uns dos outros, 

por barreiras geográficas e lingüísticas até então julgadas intransponíveis.  

Seus efeitos, provocados, sobretudo pela voracidade capitalista que submete todos os 

diversificados interesses que movimentam e compõem a história da humanidade a dos interesses 

financeiros, atingem as dimensões políticas, econômicas e sociais das nações de todo o planeta, 

contribuindo para a elevação crescente do número de pobres e de desempregados, alimentada 

continuamente pela ruína de milhares de poupadores e pequenos empreendedores que não 

conseguem sobreviver às sucessivas crises econômicas deflagradas por esse processo 

marcadamente excludente. 

Sob a égide do capitalismo e pelo atrativo representado pelas cidades como pólos 

que concentram maior capacidade de oferta de trabalho do que a área rural, um contingente de 

pessoas desprovidas de recursos, empregos e de infra-estrutura básica, fundamental a sua 

subsistência, como saúde, educação, lazer, transportes tem se deslocado sistemática e 

continuamente em sua direção, por lá encontrarem, ainda que precariamente, melhores condições 

de vida do que em seus locais de origem. 

Característico das nações em desenvolvimento, originário da industrialização que 

transformou as cidades em espaços modernos, abstrações sociais construídas propícias à 

apropriação dos capitalistas, como fonte de lucro, em detrimento às demandas dos indivíduos, 

que delas necessitam como local para viver, o processo de urbanização vem provocando, desde 

os anos sessenta, verdadeira explosão de espaços urbanos, as megalópoles, concentradoras da 

massa de mão-de-obra que o campo já não absorvia. 

Por outro lado, os capitalistas, encantados com a oferta excessiva de pessoas ávidas 

por trabalho, dispostas a se submeter a quaisquer condições, ainda que aviltantes, para obtê-lo, 

não só mantiveram em patamares subumanos os salários pagos aos eleitos, como, por seu baixo 

poder de reivindicação, descuidaram-se de proporcionar infra-estrutura, habitação e 

equipamentos urbanos adequados a uma qualidade de vida razoável para essa população. 
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Inchadas, pela concentração excessiva de pessoas em seus espaços, desorganizadas 

porquanto as populações chegantes ocupam quaisquer áreas que avistam e se lhes parecem 

acessíveis, não importando a deterioração dessas ocupações, demarcadas pela divisão social do 

espaço urbano e pelas transformações no contexto socioeconômico de algumas de suas áreas, as 

cidades se ressentem dos conflitos, das desigualdades e da reconfiguração desordenada de seu 

território, oriunda da urbanização acelerada produzida pela globalização. 

São novas cidades, caracterizadas por constituição e crescimento diferenciados de 

suas congêneres, nascidas já impotentes diante das demandas dessa população crescente, que 

quadruplicou entre 1940 e 2000, atingindo um grau de urbanização de 81%, segundo dados 

produzidos pela pesquisa Tendências Demográficas, a partir do último Censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BECKSTEIN, 2007).  

São novas construções fragmentadas, social, econômica e territorialmente falando, 

institucionalizadas como espaços de desigualdade, em que a população se polariza entre os 

poucos que possuem acesso às benesses da urbanização e renda elevada e os muitos que se 

aglomeram em áreas destituídas de ou com infra-estrutura precária, pessoas de baixa renda e 

desprovidas de melhores condições de vida. 

Esse novo formato, em que ricos e pobres se distribuem nas áreas urbanas de forma 

desigual, sendo os assentamentos clandestinos e degradados a ocupação por excelência desses 

últimos, pela ausência de planejamento urbano que contemplasse a proteção e a preservação de 

áreas consideradas indispensáveis para o equilíbrio ambiental é considerado um forte 

concorrente para a problemática da degradação ambiental que acomete a realidade 

contemporânea. 

Nesse sentido, há que se entender essa questão da distribuição desigual das pessoas 

nos espaços urbanos como um dos fatores mais negativos evidenciados a partir da instalação do 

fenômeno da urbanização, agravado pela omissão crescente do Estado em seu papel de 

mantenedor da ordem social. Os resultados dessa conjunção de elementos podem ser 

visualizados na miséria acentuada deste povo, que sofre com o desemprego, teme a violência, 

adoece com o congestionamento e a poluição e se mantêm cada vez mais afastado do processo 

de inserção social urbana. 

Descontrolados e fora do alcance das instâncias públicas responsáveis, esses espaços 

adquiriram vida própria, se espalharam por entre os limites territoriais dos municípios e 

continuam crescendo, porquanto não cessam de receber indivíduos alijados do mercado de 
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trabalho ou remunerados de forma tão aviltante que os valores percebidos são, muitas vezes, 

insuficientes até para a sua sobrevivência e de sua prole, não lhes sobrando recursos capazes de 

lhes proporcionar a aquisição de moradias dignas, construídas em atendimento às exigências 

sanitárias em vigor. 

Surge, assim, um novo mundo, denominado favela, usurpadora de terrenos outros 

que não os seus próprios, nos quais se espalha desorganizadamente, fazendo brotar moradias 

irregulares e precárias, construídas em forma de casebres. 

Essas ocupações, as favelas, verdadeiras cidades (oficiosas ou irregulares) erigidas 

por detrás das cidades (legais), pelas características que assumem de se manifestarem geralmente 

em áreas perigosas, de risco, não importando se este advém especificamente para os seus 

habitantes, como as favelas edificadas precariamente em encostas de morros, que ao primeiro 

sinal de chuvas desmoronam, trazendo-lhes, na maioria das vezes, o desespero e a desolação 

pelas perdas materiais e, sobretudo, humanas, que sofrem, ou se para os habitantes do planeta 

como um todo, caso em que os riscos a que se refere são os de ordem ambiental, tão graves 

quanto, cujos impactos necessitam ser criteriosamente analisados.  

Isto porque a urbanização, com suas ocupações espontâneas, avança sobre o meio 

ambiente, amadorística e manualmente produzida pela mão do próprio povo que delas vai se 

utilizar, e seus efeitos, por força de sua localização em áreas ambientalmente frágeis, como 

mangues, rios, reservatórios, encostas, Unidades de Concervação - UCs, costumam ser, além de 

prejudiciais, irreversíveis, quer atinjam o clima, o relevo, a vegetação, o solo, a fauna ou os 

recursos hídricos.  

Nesse sentido, pelos impactos produzidos a partir da instalação das ocupações 

espontâneas na degradação já bem acentuada do meio ambiente por força das ações humanas, 

necessário se faz tratar de chamar à responsabilidade todos os atores que compõem o cenário 

citadino e conjugar os seus esforços no intuito de produzir soluções contempladoras, tanto das 

demandas por condições dignas de vida para as populações que são forçadas a integrar as favelas 

e a sua respectiva oficialização, quanto das que dizem respeito às condições de sobrevivência da 

própria espécie humana, que passam pela reconstrução de um ambiente suficientemente 

equilibrado capaz de suportá-la. 

Nesse contexto, algumas questões merecem esclarecimento: Como é possível 

verificar as condições de salubridade ambiental em favelas urbanizadas? A urbanização de uma 

favela pode promover a sua recuperação ambiental? A recuperação ambiental de uma favela 
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pode se verificar em níveis específicos de salubridade, de modo a permitir que ela continue no 

local onde se encontra? 

Diante de toda a exposição elaborada, vislumbrou-se a oportunidade de realização de 

um estudo que privilegiasse a construção de um método cuja finalidade consistisse na 

verificação das condições de salubridade ambiental em favelas urbanizadas, permitindo que se 

avaliasse se a urbanização de uma favela promoveria a sua conseqüente recuperação ambiental, 

possibilitando o seu enquadramento dentro de padrões específicos de salubridade que 

permitissem a sua manutenção na própria localidade em que foi erigida. 

Assim, esta dissertação apresenta como objetivo a realização de um estudo 

comparativo entre duas ocupações espontâneas, uma urbanizada e outra não, tendo como 

fundamento o modelo Indicador de Salubridade Ambiental em Favelas (ISA/F), elaborado por 

ALMEIDA (1999), a partir da necessidade de verificar, periodicamente, as condições de 

salubridade ambiental de favelas urbanizadas por meio da utilização de indicadores específicos. 

No delineamento metodológico, cujo enfoque se concentra ao mesmo tempo na 

obtenção das informações necessárias para a utilização adequada dos indicadores, por meio de 

pesquisa documental técnica e da aplicação de entrevistas em 61 domicílios da ocupação Castelo 

Encantado em Fortaleza/CE e em 31 domicílios da ocupação Cidade de Deus em Fortaleza/CE, 

nos meses de abril a julho de 2007, amostra estabelecida por ajuste estatístico, e na realização de 

comparativo entre as áreas pesquisadas. As lideranças comunitárias complementaram as 

informações obtidas. 

A apresentação da pesquisa assume a estrutura de capítulos, em número de quatro, 

dos quais o primeiro é esta introdução, que apresenta síntese de cada uma das etapas planejadas 

para o seu desenvolvimento. 

O segundo capítulo aborda a questão conceitual e caracterizadora da urbanização das 

cidades como cria da globalização da economia, apresentando síntese dos principais impactos 

que este fenômeno exerce nos cenários político, econômico, social e territorial das cidades, 

reconfigurando-as, ao mesmo tempo em que desfia os aspectos mais intrínsecos ao modelo 

urbanístico brasileiro da contemporaneidade, marcado pela exclusão social e por uma 

conformação territorial, em que a favela assume papel de destaque como uma cidade, irregular e 

extra-oficial, construída por detrás da cidade legalizada. 

Continuando a revisão de literatura, o mesmo descreve a forma acelerada e 

desordenada como as ocupações espontâneas se expandem, transcendendo os limites de 
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segurança que garantem a sobrevivência ambiental para o futuro da espécie humana no momento 

em que se instalam em áreas consideradas de risco, sobretudo aquelas, como as APA's, 

protegidas pelo poder público, conceituando-as e caracterizando-as como o ator principal da 

degradação ambiental que toma conta do cenário das cidades e compromete a habitabilidade do 

planeta.  

Também no segundo capítulo trata-se mais especificamente dos esforços 

empreendidos na busca de soluções que permitam intervenção nos espaços das ocupações 

espontâneas, mediante políticas públicas estabelecidas para este fim, apresentando os principais 

tipos de intervenção que existem e sua convivência histórica, vantagens e desvantagens de cada 

um, destacando a urbanização como um dos mais aceitáveis dentre eles, as suas inter-relações e 

condicionantes, e os serviços públicos eminentemente urbanos, finalizando com abordagem 

focada na saúde pública e na salubridade ambiental, as duas vertentes que devem ser pensadas 

criteriosa e simultaneamente quando da urbanização das favelas. 

Encerra-se a base teórica apresentando-se os indicadores ISA, de salubridade 

ambiental, e a sua versão para favelas, ISA/F, com a respectiva descrição conceitual, finalística e 

operacional de cada um dos catorze indicadores utilizados na pesquisa. 

O terceiro capítulo descreve o tratamento metodológico adotado na viabilização do 

estudo, iniciando com a contextualização do campo empírico e dos sujeitos da pesquisa, as 

ocupações Castelo Encantado e Cidade de Deus no município de Fortaleza/CE, após o que se 

ocupa com as informações relativas às fontes e instrumentos de coleta de dados e a forma como 

se organizam os dados apresentados no quarto capítulo, indicador por indicador. Este apresenta, 

ainda, a nota final do ISA/F para cada uma das ocupações, a ficha resumo da pontuação da 

situação de salubridade ambiental nas duas e o estudo comparativo propriamente dito.  

À guiza de conclusão, são apresentadas algumas considerações finais sobre o método 

utilizado e propostas para a realização de futuros estudos.  
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2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 

2.1 A globalização e seus impactos na morfologia territorial e social das 

cidades 

 

A cidade. Os modernos quase que completamente esqueceram 
o verdadeiro sentido desta palavra: a maior parte confunde as 
construções materiais de uma cidade com a própria cidade e o 
habitante da cidade com um cidadão. Eles não sabem que as 
casas constituem a parte material, mas que a verdadeira cidade 
é formada por cidadãos. 
 

Jean-Jacques Rousseau - O Contrato Social 
 
 
 

2.1.1 O paradigma econômico da globalização e a urbanização das grandes cidades  

 

O globalismo, termo utilizado por Ianni (1997) para definir esse modelo histórico-

social abrangente e dominador que se configura na realidade contemporânea, cuja conformação 

nasce desde a época do colonialismo e imperialismo e vem a florescer com o advento do 

capitalismo, como modo de produção que sucedeu o feudalismo, tem como elementos 

constituintes um emaranhado de forças que se articulam e se espalham por todo o complexo 

planetário, produzindo efeitos tanto em âmbito local, regional e nacional, quanto na esfera 

mundial.  

 

Algumas dessas forças emergem com o nascimento do capitalismo, ao passo que 
outras surgem com o colonialismo e o imperialismo, compreendendo a formação de 
monopólios, trustes, cartéis, corporações transnacionais [...]. [Porém, o globalismo] 
emerge de forma particularmente evidente, em suas configurações e em seus 
movimentos, no fim do século XX, a partir do desabamento do mundo bipolarizado em 
capitalismo e comunismo. (IANNI, 1997, p. 219). 

 

A integração de mercados mundiais, queda de barreiras comerciais, acesso popular a 

informações do mundo inteiro por meio do desenvolvimento das comunicações instantâneas 

globais, essas são apenas algumas das conseqüências advindas das novas condições da economia 
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e do conhecimento que regem a contemporaneidade, um novo paradigma teórico que se impõe 

atualmente cuja fumaça já se mostrava visível no panorama da modernidade, nas previsões de 

teóricos econômicos e sociais clássicos, como Saint-Simon, Durkheim, Weber e Marx. 

Nesse contexto, uma nova maneira de ser, de ver e estar no mundo modela uma 

forma, em que o tempo e a velocidade são os senhores absolutos da rotina cotidiana de 

indivíduos e nações que, sob o seu domínio, e em meio ao processo de acelerada transformação e 

integração econômica, social e política que se evidencia neste mundo desde as últimas décadas 

do século que se pôs, dedicam-se a fabricar o quadro de desigualdades, contradições e injustiças 

que enfeita todo o planeta, evidenciando-se o que expõe Pereira (1998, p. 47): “os progressos 

técnicos, o desenvolvimento de certas atividades, os avanços científicos, o crescimento 

industrial, vieram neste século, e com maior intensidade nos últimos tempos, criar situações 

danosas graves e de conseqüências, até certo ponto, imprevisíveis”.  

É importante destacar que o significado da visualização da globalização como 

processo a partir do momento em que o comunismo depõe suas armas decorre da relação 

existente entre a própria globalização e a disseminação do capitalismo pelo mundo, sendo esta a 

base e a condição para a consolidação da primeira (IANNI, 1997). 

A despeito da afirmação de Ianni sobre o nascimento desse modelo, são inúmeros os 

debates entabulados nas diversas instâncias das ciências acerca da origem desse fenômeno da 

globalização, em que teóricos de várias correntes tentam, às vezes sem sucesso, localizá-lo 

apropriadamente nas dimensões espaço-temporais da história da humanidade, quase sempre o 

vinculando a um dos vários momentos revolucionários que transformaram o planeta terra em um 

ambiente permanentemente convulsionado, denominados por Tofler (1985, p. 33) de “ondas de 

mudança histórica”.   

Dessa forma, há autores que defendem que a globalização teve início quando o 

primeiro ser humano se deslocou em direção ao território vizinho, embora somente tenha se 

manifestado em plenitude quando a própria História acelerou o seu curso. Há quem o defina 

atrelado ao modo de produção capitalista da atualidade, cuja lógica da competição se configura 

como o eixo central da economia de todas as nações do mundo, juntamente com a 

degenerescência dos ideais da modernidade, substituídos pela mercantilização das relações 

sociais e pelo consumismo exacerbado. E há, ao mesmo tempo, quem o tenha como um processo 

recém-nascido, sob a égide da sociedade pós-industrial, um produto diretamente derivado da 

sociedade da informação.        
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A respeito dos ideais citados, mostra-se oportuno trazer à colação a teoria de Fromm 

(1987) sobre “A Grande Promessa de Progresso Ilimitado” da era industrial, que encheu de 

esperanças as gerações que se sucederam desde o seu início, com os anúncios de abundância 

material, de felicidade e de liberdade que apregoava em alto e bom som, o que Fromm (1987, p. 

24) define como “A trindade de uma nova religião: [...] produção ilimitada, liberdade absoluta e 

felicidade irrestrita”. Suas premissas psicológicas primordiais, as mesmas que a conduziram ao 

fracasso, baseavam-se no hedonismo radical, isto é, na satisfação de todos os desejos ou 

necessidades subjetivas como meio de obtenção da felicidade, objetivo primeiro da existência 

humana, e no narcisismo, egocentrismo, culto do eu e voracidade como caminhos conducentes à 

harmonia e paz.  

Boff (2000, p.18-20), corroborando com esse pensamento, decreta que, ao invés de 

usufruir dos valores centrais da solidariedade, fartura e liberdade, como esperava, o Homem se 

encontra perdido em meio à “exaltação dos valores perversos do individualismo, da exaltação da 

propriedade, da competição, da busca do lucro fácil a qualquer custo”, possuído por uma ética do 

“descuido, do abandono e do descaso”, que fragiliza e corrompe a sua existência e as relações 

sociais.  

Inúmeros também são os fatores apontados como desencadeadores da emergência do 

fenômeno do capitalismo, que possui como metas prioritárias a acumulação crescente do capital, 

o incentivo ao consumo exacerbado e a concentração de poder, materializando-se por meio da 

convergência de três dentre eles. Gonçalves (1999, p. 24) explica o surgimento da civilização 

global por meio da: 

 

[...] interação de três processos distintos que têm ocorrido ao longo dos últimos vinte 
anos e afetam as dimensões financeira, produtivo-real, comercial e tecnológica das 
relações econômicas internacionais. Esses processos são: a expansão extraordinária 
dos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais; o acirramento da concorrência 
nos mercados internacionais; e a maior integração entre os sistemas econômicos 
nacionais. 
 
 

De modo geral, esse processo integrativo de economias e mercados nacionais que se 

encontra ainda em curso, apóia-se, ao mesmo tempo, na transcendência e na interdependência 

das fronteiras, e costuma ser considerado como o marco inicial de um novo período que se 

impõe à classificação histórica da humanidade, em que o mercado, a partir de sua natureza 

universalizante, assume o comando da economia financeira mundial, submetendo aos seus 
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ditames, por conseguinte, a definição dos rumos que irão estruturar a vida social e política dos 

indivíduos. 

Justifica-se, assim, a concepção da globalização como “filha legítima da lógica e da 

história político-econômica do capital” (BRAGA, 1997, p. 1), ponto de culminância do 

desenvolvimento do capitalismo, em que irracionalidade, incerteza e instabilidade são os novos 

monumentos eleitos e cultuados pelos seus defensores, como símbolo do capital, as “torres 

gêmeas” da dominação contemporânea, que submetem indivíduos e suas relações sociais e 

políticas, reféns desnorteados que se acham das “prioridades” do modelo neoliberal – 

supremacia das decisões de mercado, desorganização dos grupos sociais, descentralização do 

poder.   

 

 

2.1.1.1 Os impactos da globalização no cenário político, econômico, social e territorial das 

cidades 

  

A despeito das promessas de felicidade e de bem-estar indiscriminado a 

globalização, em sua trajetória inexorável rumo à dominação do mundo e à ressignificação, 

universalização e homogeneização dos valores da civilização ocidental, rompe com os pilares 

sobre os quais se apoiava a antiga ordem mundial, provocando alterações profundas em todas as 

instâncias da coletividade. 

Dessa forma, com o advento da nova ordem mundial, o mundo vai sendo 

progressivamente reconfigurado e um novo estatuto passa a reger, indiscriminadamente, 

indivíduos, povos e estados e as relações que entre eles se estabelecem.  

Privatizações, desregulamentação econômica, liberalização comercial, expansão de 

mercados financeiros, transnacionalização das cadeias produtivas, inovações tecnológicas, 

processos cuja implantação e desenvolvimento foram precedidos pelas fanfarras enaltecedoras 

dos arautos do progresso, resultaram, ao invés, em uma crise de dimensões mundiais em que 

seus efeitos estão evidenciados em todos os espaços - político, econômico, social e territorial – 

que compõem as cidades.  

No âmbito da política, as conseqüências do fenômeno da globalização verificam-se, 

prioritariamente, na incapacidade que os Estados, enfraquecidos estruturalmente diante das 
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forças poderosas do mercado, demonstram de atuar nas instâncias públicas de sua competência, 

passando a transferir, paulatinamente, para a esfera privada, as decisões sobre investimentos, 

saúde, educação, emprego e renda, meio ambiente, entre outras. O poder, outrora concentrado no 

Estado e exercido em seu nome por meio das instituições públicas, passou para o domínio das 

empresas, conglomerados e corporações transnacionais, fundos de pensão e fundos mútuos de 

investimentos. Governabilidade, legitimidade e autoridade já não são mais institutos privativos 

do Estado, que, diante da complexidade da política na realidade contemporânea, não se encontra 

em condições de atender condignamente todas as demandas a que é submetido, e assiste, inerte, 

ao surgimento de outros tantos atores que com ele compartilham as funções políticas e 

institucionais, restando-lhe, tão-somente, funcionar minimamente em relação às necessidades 

das massas populares marginalizadas e, ao contrário, atuar a todo vapor na defesa dos interesses 

de reprodução e acumulação do capital financeiro global. 

Nesse contexto, os Estados passaram a atuar mais diretamente na busca persistente 

de garantir a estabilidade econômica interna, único interesse que são incentivados a cultivar, 

deixando de lado as preocupações com as questões sociais, ocorrendo a real metamorfose do 

antigo Estado keynesiano de bem-estar social no Estado neoliberal (HIRST; THOMPSON, 

1998, p. 272): 

 
As políticas nacionais e as opções políticas têm sido postas de lado pelas forças do 
mercado mundial. Não há dúvida alguma de que a proeminência e o papel dos Estados 
mudou visivelmente desde a era keynesiana. Os Estados são menos autônomos, têm 
menos controle exclusivo sobre os processos econômicos e sociais dentro de seus 
territórios [...]. 

 

A fragmentação do Estado-nação acentuou os níveis de pobreza e exclusão social e 

permitiu o surgimento e expansão de grupos de descontinuidade, como as redes criminais 

globais de tráfico de drogas, de armamento, de animais silvestres, de prostituição, inclusive 

infantil, de órgãos humanos, os grupos terroristas, os fundamentalistas. Violência e insegurança 

pública assumem níveis intoleráveis nos países em desenvolvimento, e se apresentam como “[...] 

uma forma de poder que se impõe aos indivíduos e à sociedade, destruindo antigas formas de 

sociabilidade e solidariedade social e criando novos valores” (BRYM et al., 2006, p. 350). 

Em síntese, sob o ponto de vista neoliberal, ao Estado não mais compete administrar 

as políticas sociais, até então uma das instâncias de atuação eminentemente públicas. Cabe ao 

indivíduo, portanto, não mais ser atendido em suas demandas por políticas públicas, mas obter o 

necessário para a sua subsistência, segundo a sua competência, diretamente do mercado. Essa 
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lógica decorre do pressuposto ideológico básico de que “[...] o mercado é portador de 

racionalidade sócio-política e agente principal do bem-estar da república, [o que leva esse 

pressuposto ideológico] a colocar direitos sociais [...] no setor de serviços definidos pelo 

mercado” (CHAUÍ apud COSTA, 2002, p. 60). 

As economias nacionais, por sua vez, são alvo, em suas políticas monetária e 

cambial, de ataques especulativos intentados pelos grandes capitais que, volatilizados pela 

inexistência de barreiras a sua livre movimentação, flutuam rapidamente por meio das vantagens 

com que acenam as nações que pretendem atraí-los para os seus cofres. A produção segmentada 

das mercadorias em diversos países do globo reforça a posição competitiva das grandes 

corporações, alijando do comércio internacional as nações em desenvolvimento, que não 

dispõem de todas as condições tecnológicas e de qualificação da mão-de-obra necessárias a sua 

competição em pé de igualdade com as suas congêneres. 

No campo do social, são vários os aspectos em que se verifica a presença da 

globalização. Desigualdades e exclusão são conseqüências inarredáveis desse fenômeno, 

manifestas por meio de taxas de desemprego, da informalização e flexibilização do trabalho, da 

retirada dos mecanismos de proteção social das mãos do Estado, da marginalização e pobreza 

crescentes, em especial nos países em desenvolvimento.  

Não obstante todos os aspectos referenciados como formadores da crise que se 

avoluma na sociedade contemporânea, entre outras conseqüências herdadas da globalização, 

sobretudo da economia, como o aumento generalizado das migrações entre nações, as reformas 

sucessivas dos Estados como estratégia para alimentar as necessidades ilimitadas do capital ou 

mesmo o financiamento de projetos desses Estados, visando submetê-los às diretrizes globais, 

“[...] a urbanização do mundo decorrente da transformação da produção agrícola em um setor da 

produção industrial subordinada aos seus imperativos e submetida às suas exigências” (IANNI, 

1997, p. 54). 

Uma das questões consideradas vitais na complexa sociedade contemporânea, cuja 

abordagem se encontra no topo da pauta de discussões deste estudo dissertativo, consiste na 

análise das transformações que se desenvolvem no cenário político, econômico, social e 

territorial das cidades, por força do processo de urbanização derivado da globalização 

econômica. 

Sua importância decorre, primordialmente, da incapacidade manifesta que esse 

processo formador de um novo modelo de cidade demonstra de proporcionar progresso material 
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à população crescente desses mega-espaços, antes contribuindo para o fomento da concentração 

territorial de riqueza, e a ruptura entre seus elos constituintes: sociedade, economia e território. 

É importante salientar que o conceito de cidade aqui empregado decorre de 

elaboração de Allix (1967), para quem esse instituto representa uma aglomeração humana cuja 

alimentação provém do exterior, e onde a maior parte de seus habitantes realiza atividades outras 

que não as específicas de exploração agrícola ou pastoril, significando, portanto, que a cidade se 

define não pela quantidade de pessoas que abriga e sim pelo que e como essas pessoas fazem.  

 

 

2.1.1.2 Conceito e aspectos específicos da urbanização 

 
 

Não há uma definição precisa, conceitual, na literatura, do que vem a ser 

urbanização. Park, Burgess e McKenzie (1967 apud BRYM et al., 2006, p. 475), membros da 

Escola de Chicago, elaboraram um conceito de urbanismo, visto como uma espécie de estilo de 

vida que se apresentava na forma de “[...] um estado de espírito, um conjunto de costumes [...] 

tradições [...], atitudes e sentimentos [...]” relacionados diretamente à vida na cidade. Para o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2001) considera-se urbana, no Brasil, toda 

região sede de município (cidade) e distrito (vila), independente de suas características. Brym et 

al. (2006) explicam que, nesse contexto, as distorções são inevitáveis tendo em vista a existência 

de várias cidades cuja população é bastante reduzida, a densidade não é significativa e não 

contam, em sua proximidade, com uma infra-estrutura compatível com um estilo de vida urbano, 

indicadores característicos da urbanização (BRYM et al., 2006).  

Já Veiga (2002 apud BRYM et al., 2006, p. 480) descreve em maiores detalhes o 

procedimento que deve ser adotado para se estabelecer uma distinção mais aproximada entre o 

urbano e o rural, e o que ele denomina de relativamente rural: 

 

A medida do grau de urbanização de um território deve levar em consideração a 
diferença entre as áreas de natureza intocada, que caracteriza as áreas inequivocamente 
rurais, e os ecossistemas grandemente alterados pela ação humana, característicos das 
grandes metrópoles. Além disso, há que se considerar os territórios que se encontram 
entre esses dois extremos, em situação ambivalente, apenas relativamente rurais. [...] 
[Dessa forma], uma combinação de tamanho da população, densidade demográfica e 
localização possibilitaria estabelecer uma distinção entre o urbano, o relativamente 
rural e o rural.  
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Fenômeno universal da civilização, o processo de urbanização consiste, basicamente, 

em uma série de transformações de caráter demográfico, econômico e territorial, com maior 

ênfase ao primeiro deles, cuja origem é proveniente de abandono, por parte da população, do 

meio rural em que vive, passando a residir no meio urbano.  

Com base no Programa de Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas ( 

ONU) (ONU-HABITAT, 2002), embora seja inquestionável o fato de que a urbanização está 

presente, de forma acelerada, no mundo inteiro, também é verdadeiro que esse processo, ao 

invés de se evidenciar mais notadamente nas maiores regiões metropolitanas, ocorre 

acentuadamente nas pequenas e médias cidades, posto que nesse segmento, ainda se encontram 

muitas regiões cujas economias são fortemente embasadas na produção agrícola, chegando a 

atingir a marca dos 800 milhões a quantidade de pessoas que trabalha em agricultura urbana.  

Embora não se possa conceber um formato único de urbanização, dada a diversidade 

de regiões metropolitanas existente e os critérios não uniformizados para a sua medição, alguns 

elementos podem ser considerados comuns a todos os espaços, como os fatores políticos, 

geográficos, culturais e econômicos que o medeiam, a origem e o desenvolvimento de uma 

determinada rede urbana, formada pela interligação entre os sistemas produtivo, distributivo e de 

consumo, o crescimento não uniforme das cidades, em que coexistem diversos graus de 

desenvolvimento e, sobretudo, o quadro de mudanças sociais e econômicas que se instala nessas 

cidades, resultante dos avanços tecnológicos e científicos que representam a realidade atual. 

(CARTER, 1972).  

Já Gohn (1999) apresenta uma série de estatísticas e projeções elaboradas pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, que apontam para a manutenção do ritmo acelerado de 

urbanização neste início de século, com a população das cidades dos países pobres vindo a 

ultrapassar, pela primeira vez em toda a história da civilização, a população do campo.  

 

 

Segundo projeção da ONU, em 2025 teremos 61% da população mundial vivendo em 
cidades. Em 1975 este índice era de 37%. Das 21 maiores metrópoles do mundo 14 
estão em países subdesenvolvidos. Esse percentual deverá aumentar 89% em 2025. Ou 
seja, as projeções indicam uma multiplicação das grandes cidades nas regiões pobres, 
num cenário radicalmente diferente de 50 anos atrás quando apenas 100 aglomerações 
urbanas tinham mais de 1 milhão de habitantes, e a maioria delas localizava-se em 
países ricos. Ainda segundo a ONU, em 2025 haverá 527 grandes cidades sendo 2/3 
delas localizadas nos países menos desenvolvidos. (GOHN, 1999, p. 1). 
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O Relatório Anual das Nações Unidas (IBGE, 2001) continua a apresentar 

perspectivas alarmantes para o futuro do planeta: aproximadamente metade dos seis bilhões que 

representam o universo da população mundial habita nas zonas urbanas, muitos deles em 

condições precaríssimas de vida, sujeitos aos graves problemas decorrentes da falta de 

saneamento e infra-estrutura adequados para satisfazer as suas necessidades mais indispensáveis, 

situação agravada diariamente pelas 160 mil pessoas, em média, que abandonam as zonas rurais, 

em direção às cidades.  

Os habitantes desses espaços urbanos, muitos deles excluídos compulsoriamente do 

centro da dinâmica da globalização financeira, distribuem-se em verdadeiras ilhas, lugares em 

que predomina a segregação, conceito empregado por Pierson (1970 apud BRYM et al., 2006, p. 

474) para designar o processo que “[...] ocorre quando há uma separação espacial de 

determinados grupos, por exemplo, em função de raça, etnicidade, classe social, tipos de 

atividade etc.”  

Destaca-se a combinação entre segregação compulsória e crescimento exagerado das 

cidades como origem de um espaço urbano caracterizado pela segmentação e pela fragmentação, 

onde se percebe a existência simultânea de várias cidades no mesmo território. 

A tendência à segregação retro mencionada é um entre os quatro processos sociais1 

que estimula o crescimento das cidades no “modelo das zonas concêntricas”, pensado pela 

Teoria da Ecologia Humana, proposta por três dos líderes da Escola de Chicago de sociologia, 

Robert Park, Ernest Burgess e Roderick McKenzie (BRYM et al., 2006) para explicar, com base 

em conceitos emprestados da biologia e da ecologia2, de que forma se concretiza o processo de 

urbanização.  

Nesse cenário, questões como o desemprego, a desigualdade interna e externa, a 

exclusão social e a globalização intensificam as condições já precárias de sobrevivência de boa 

parte dos moradores dos continentes Asiático, Africano e Sul-Americano, em que imperam a 

miséria, o desemprego, a violência, as favelas, a poluição, o congestionamento, enquanto alguns 

poucos privilegiados enclausuram-se em verdadeiros fortes, onde reinam a modernidade e o 

bem-estar, denominados Cidades Globais (GOHN, 1999). 

                                                           
1 Os outros três processos são a diferenciação, a competição e a sucessão ecológica. (BRYM et al., 2006). 
2 Segundo Brym et al. (2006), a teoria se utiliza desses conceitos para, com foco nas articulações existentes entre os 
aspectos físicos e sociais das cidades, verificar a sua dinâmica e os padrões de crescimento urbano. 
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A vasta literatura existente sobre as cidades globais, que Gohn (1999) considera sede 

de poder, e instrumento por meio do qual a economia global é administrada, coordenada e 

planejada, e Sassen (1998) afirma serem espaços transnacionais, que possuem mais 

características em comum umas com as outras, do que mesmo com suas próprias nações, 

prescinde de abordagem mais detalhada desse conceito.  

 

 

2.1.2 O modelo urbanístico brasileiro contemporâneo 

 

São Paulo aparece no ranking das doze maiores aglomerações urbanas do mundo em 

terceiro lugar, ficando abaixo apenas das cidades de Tóquio, no Japão, e Cidade do México, 

como se pode verificar na Tabela 1. É uma entre as oito cidades que se localizam em países em 

desenvolvimento, situação que Rochefort (1998) explica com base no entendimento de que, 

longe de serem consideradas apenas como lugares exclusivos de concentração das riquezas 

nacionais, essas metrópoles também crescem em função de sua atuação como receptáculo das 

migrações de populações miseráveis.   

Merece destaque o fato de que a mesma São Paulo, na metade do século XIX, era 

tão-somente uma cidade provinciana, instalada em um país eminentemente agrário, não 

alcançando sequer a primazia diante de cidades como Recife e Belém, que a suplantavam, vindo 

a atingir o status de primeira metrópole brasileira por ocasião do processo de industrialização, 

desencadeado em meados do século XX, que intensificou a urbanização e produziu um Brasil de 

população majoritariamente urbana já em 1960 (SANTOS, 1998).  
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TABELA 1 – MAIORES AGLOMERAÇÕES URBANAS* DO MUNDO (2000) 
 
 Aglomeração                     País                    População 
                                                                                  (milhões de habitantes) 
     1       Tóquio                              Japão                  26.444 
     2       Cidade do México            México               18.066 
     3       São Paulo                         Brasil                  17.962 
     4       Nova York                       EUA                    16.732 
     5       Mumbai (ex-Bombaim)   Índia                    16.086 
     6       Los Angeles                     EUA                    13.213 
     7       Calcutá                             Índia                    13.058 
     8       Xangai                             China                   12.887 
     9       Daca                                 Bangladesh         12.519 
    10      Delhi                                Índia                    12.441 
    11      Buenos Aires                   Argentina            12.024 
    12      Jacarta                              Indonésia            11.018 
 
 

FONTE: Mundo em Dados 2003. Exame/Almanaque Abril. Dados: FNUAP 
Organização: Roberto Braga e Pompeu Figueiredo de Carvalho 

 

No último terço do século XX, já sob a égide do processo da globalização, a 

sociedade brasileira vem sofrendo alterações profundas em todas as suas dimensões existenciais, 

caracterizadas pela fragmentação das relações sociais, que degenera na acentuação da exclusão 

social e no estabelecimento de uma nova conformação para essa problemática já tão familiar, 

que se revela por um sentimento de urgência que perpassa a própria redefinição da sociabilidade, 

desarticulada que se encontra do novo contexto em que se insere. 

Merece ressalva o fato de que a utilização do termo sociabilidade decorre menos da 

pretensão de atrelar o sentido aqui enfatizado a uma corrente teórica específica que tenha 

desenvolvido seus estudos na direção da conceituação desse processo, do que da intenção de 

destacar o seu afastamento, na contemporaneidade, da concretude e da estabilidade que a 

caracterizavam em seu estado tradicional, aproximando-se da definição preconizada por 

Rodrigues (1994, p. 218) para as novas que assume, “[...] aleatórias, fluidas e movediças, abertas 

em permanentes e constantes variações”.  

No espaço das cidades, as mudanças que se evidenciaram após a década de 1970, 

notadamente marcadas pelo crescimento das cidades médias brasileiras (entre 100 e 500 mil 

habitantes), continuaram a manter o nível expressivo de concentração populacional nas áreas 

metropolitanas, já existente até esse período, denunciador do padrão de urbanização demográfica 

e economicamente concentrador até então imposto. No entanto, o expansionismo crescente das 

cidades médias favoreceu a emergência de um modelo de urbanização em que a população se 

*Incluem as cidades circunvizinhas conurbadas (por exemplo, a aglomeração urbana de São Paulo) 
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distribui de forma menos concentrada, ainda que continue a se aglomerar nas metrópoles 

(ANDRADE; SERRA, 1998).   

A aceleração da urbanização brasileira permitiu que, no ano 2000, os cerca de 80% 

da população brasileira que se encontravam nas zonas urbanas ultrapassassem os índices 

apresentados por países desenvolvidos, como Itália (67%), França (76%) e Estados Unidos 

(77%), processo que Santos (1998, p. 69) descreve na seqüência. 

 

Desde a revolução urbana brasileira, consecutiva à revolução demográfica dos anos 50, 
tivemos, primeiro, uma urbanização aglomerada, com o aumento do número - e da 
população respectiva - dos núcleos com mais de 20.000 habitantes e, em seguida, uma 
urbanização concentrada, com a multiplicação de cidades de tamanho intermédio, para 
alcançarmos, depois, o estágio de metropolização, com o aumento considerável do 
número de cidades milionárias e de grandes cidades médias (em torno de meio milhão 
de habitantes). 

 
 

Dessa maneira, o Brasil apresenta um adensamento regional e uma concentração 

populacional em grandes e médias áreas urbanas, em especial nos espaços ocupados por regiões 

metropolitanas e naqueles em que se encontram os maiores índices de industrialização, onde 

convivem, ao mesmo tempo, ricos e pobres e os conflitos inerentes à discrepância entre suas 

existências (MONTE-MÓR, 2004). 

A concentração da miséria é, pois, um elemento indissociável da chamada 

periferização da globalização, em que, no mesmo passo em que os indivíduos se amontoam nas 

metrópoles menos desenvolvidas, cresce a incapacidade de atendimento às suas demandas mais 

elementares, agrava-se a questão já insustentável da degradação ambiental e explodem os 

conflitos decorrentes do aumento da tensão urbana em virtude da crescente desigualdade entre os 

seus moradores. 

A desigualdade, portanto, é um dos maiores custos da urbanização, e com a redução 

da atuação do Estado na instância social, a miséria, o desemprego, a violência, o 

congestionamento e a poluição, são os aspectos mais visíveis dessa desigualdade, fomentadora e 

mantenedora da exclusão social urbana. 

Esta, por sua vez, não apenas não prescinde da redefinição de novas formas de 

sociabilidade para lidar adequadamente com as questões inerentes ao planejamento da habitação 

e da utilização dos espaços públicos, enquanto instâncias representativas das relações sociais, 

como também exige que esses espaços sejam devidamente repensados, descritos não mais 
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geograficamente, como categoria enunciadora dos aspectos físicos e estruturais que os 

determinam, porém, como cenário em que as mudanças sociais são, ao mesmo tempo, 

condicionantes e condicionadas pela sua produção social.  

 

 

2.1.3 A exclusão social e a nova conformação territorial: a cidade por trás da cidade  

 

Em seu trajeto evolutivo, a sociedade tem sido ameaçada continuamente pelas 

doenças, pobreza, ameaças naturais, invasões, guerras, exploração, eventos que aprendeu a 

contornar a partir da utilização de sua força braçal, da organização coletiva, da produção e 

transmissão de conhecimentos, do desenvolvimento tecnológico e científico, dentre outros 

instrumentos, não perdendo de vista os ideais de liberdade e prosperidade que a impulsionam.  

Esse processo natural revelou-se o fio condutor da civilização humana ao cenário em 

que se insere na realidade atual, caracterizado por um aparato tecnológico de ponta, produção e 

consumo excessivos e superpopulação, conceito que Marx (apud BRYM et al, 2006) afirma não 

estar relacionado ao excesso de pessoas, mas ao excesso de pobreza que acomete essas pessoas, 

teoria corroborada por alguns demógrafos contemporâneos, que apontam como causa primeira 

da explosão populacional a desigualdade social, incluídas aqui tanto a de gênero, quanto a de 

classe.  

A respeito da desigualdade de gênero, Riley3 (1997, tradução do original) observa 

que, em geral, nos lugares onde as diferenças entre homens e mulheres diminuem, elas tendem a 

ter mais poder e passam a controlar sua vida reprodutiva. As taxas de fertilidade, natalidade e 

mortalidade materno-infantil tendem a diminuir e a população passa a crescer  mais devagar.  

Ações governamentais que se destinam a elevar o padrão de vida dos indivíduos, 

reduzindo a incerteza econômica, promovendo a educação e a saúde, entre outros fatores, 

também contribuem para o declínio das taxas de fecundidade. 

A difusão acelerada da globalização pelo planeta, cujos marcos propulsores restaram 

evidenciados mais apropriadamente entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90 – fim da 

Guerra Fria, queda do muro de Berlim e desintegração da União Soviética -, além de todos os 
                                                           
3 In general, as the differences between men's and women's roles diminish, women gain status and power within a 
society and begin to control their reproductive lives. When women have more autonomy, maternal and child health 
tends to improve, fertility and childhood mortality tend to decline, and population growth slows. 
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efeitos produzidos nos Estados, sociedades e indivíduos, já discutidos anteriormente, redesenha 

um novo panorama geopolítico e geo-econõmico do espaço mundial, onde as fronteiras 

geográficas não mais representam os limites entre as nações, substituídas que foram por uma 

nova conformação que leva em conta o poder econômico, tecnológico e militar em sua 

articulação. 

A perda de importância da fronteira como limite da atuação política dos Estados 

nacionais em um espaço físico determinado decorre da erosão do poder e da soberania desses 

Estados, com a formação dos grandes blocos econômicos e das instituições transnacionais, que 

deslocam esses limites, trazendo modificações profundas e irreversíveis na noção de território, 

que deixa de ser o elemento fundamental do espaço social. 

Isso significa dizer que o entendimento acerca da realidade social contemporânea 

presume o rompimento com a concepção territorialista geográfica vigente, em que as noções de 

lugar, distância, fronteira, cidade, distrito, região, país, entre outras, fixas, concretas e 

organizadas, não dão conta do caráter de abstração que envolve as novas conexões sociais, 

dissociadas que se encontram do aspecto territorial do espaço social.   

O novo e totalmente remodelado mapa-múndi da desigualdade evidencia a separação 

não apenas entre nações inteiras, polarizadas entre as contradições da riqueza opulenta e da 

pobreza excessiva, mas também entre fragmentos desses territórios, cujos habitantes, em meio à 

pobreza e ao empobrecimento sistemático, à mobilidade social descendente, ao desemprego, às 

condições precárias de moradia sob as quais existem, aos preços exorbitantes praticados pelos 

especuladores imobiliários, dentre outros fatores, são impulsionados a recorrer a assentamentos 

irregulares, numa autêntica reestruturação do espaço urbano.   
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2.2 Expansão das ocupações espontâneas e limites ambientais: a 

importância das Áreas de Proteção Ambiental – APA 

 

2.2.1 Origem e expansão das ocupações espontâneas no Brasil: conceito, características e 

dados estatísticos da favela 

 

A favela, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no 

último censo (de 2000) como um “Aglomerado subnormal4 [...] constituído de no mínimo 51 

unidades habitacionais, ocupando ou tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade 

alheia (pública ou particular) dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, bem como 

carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais.” Vale ressaltar que os critérios 

utilizados para a delimitação desses assentamentos, visíveis na própria definição, são as 

proporções mínimas do assentamento (acima de cinqüenta unidades); tipo de moradia 

(construções realizadas, na maioria das vezes, pelos próprios moradores, no formato de casebres 

ou barracões rústicos, com materiais geralmente adaptados amadoristicamente aos fins que se 

destinam); condição jurídica do assentamento (construções irregulares e inseguras, não 

submetidas ao crivo da fiscalização, e em terrenos invadidos, de propriedade de conhecidos ou 

não, ou ainda inexistentes na esfera jurídica); condições de melhoria (caracterizam-se pela 

ausência, total ou parcial, do mínimo de infra-estrutura indispensável à sobrevivência digna, 

como saneamento básico, iluminação pública e telefonia); e urbanização (becos e ruelas sem 

numeração ou denominação instituída). 

As representações sociais da favela na atualidade têm sua origem, segundos alguns 

estudiosos que se debruçam sobra a temática, no interesse demonstrado por aqueles que primeiro 

se voltaram para as questões da urbanização e seus reflexos nas condições de vida dos 

habitantes, pelo cortiço, como modelo de habitação nacional do século XIX, espaço aglutinador, 

por excelência, da pobreza e da marginalidade, onde cidadãos honestos e trabalhadores eram 

pequenas ihas, cercadas de vadios e malandros por todos os lados, epicentro dos vícios e 

epidemias que abalaram a moral e a saúde da sociedade da época, condições que resultaram em 

sua condenação como antro de tudo quanto fora considerado desviante e sua conseqüente 

abolição do cenário urbano.  

                                                           
4 Envolve favelas e outras ocupações similares. 
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Na realidade carioca entre os anos de 1902 a 1906, sob a batuta do prefeito Pereira 

Passos, empreendeu-se uma luta para acabar de vez com essas habitações tidas como anti-

sanitárias, por meio da urbanização desses espaços, ocasionando a migração da população menos 

favorecida, que ocupava os cortiços e se viu sumariamente excluída do processo urbanístico 

encetado, para o alto dos morros, iniciando-se, dessa forma, o desenvolvimento do morro da 

Providência, porteriormente reconhecido como morro da Favella. 

De acordo com Lessa (2000, p. 296), esses populares eram considerados 

 
 
Os perigosos para a saúde. Sua presença afetava o prestígio da capital republicana. No 
cortiço a superpopulação e a precariedade dos serviços de infra-estrutura (água, esgoto, 
lixo, energia e gás) somavam-se á precariedade higiênica e à ausência de conforto e 
privacidade. Obviamente, nele plasmaram-se padrões peculiares de cultura popular, 
bem como prosperaram traços de violência, como por exemplo, a capoeiragem. A 
República se propôs a cancelar os cortiços por razões urbanísticas e sanitárias 
explícitas, em busca de uma configuração de prestígio. A reforma urbana nada propôs 
em relação aos quarteirões lindeiros à área reformada, tampouco sugeriu nenhum novo 
padrão de controle policial. Não realizou qualquer política habitacional para os pobres. 
Simplesmente não tomou considerações à moradia para o povo. Desconheceu o 
problema. Parecia que, para os homens da Reforma Passos, o povo era invisível. 
 
 

A respeito da origem do termo favela, considerado pelos estudiosos do vernáculo 

como uma produção genuinamente nacional, a maior parte da literatura produzida nesse sentido 

vincula-o à campanha de Canudos, mais especificamente ao retorno das tropas enviadas pelo Rio 

de Janeiro, antiga Capital Federal, para engrossar as fileiras dos que combatiam contra Antônio 

Conselheiro e seus asseclas, no sertão da Bahia, cujos soldados estavam entre os que se 

instalaram no morro da Providência. O nome Favela, com que foi rebatizado o morro, é 

originário de uma elevação denominada Alto da Favela ou Morro da Favela, localizada em 

frente ao arraial de Canudos, utilizada por esses mesmos combatentes para se posicionar de 

forma a obter uma maior visibilidade do campo inimigo.  

Lauria5 (2004) alude ao primeiro emprego do termo favela, cujo significado 

assumido posteriormente acredita não ter chegado ao conhecimento de Euclides da Cunha, em 

Os Sertões, em um enfoque meramente geográfico, no qual o Morro da Favela se apresenta 

como um confrontante natural do entorno em que se insere. Ainda no mesmo tomo, refere-se ao 

que ele denomina de “descrição botânica do termo”, como aplicável a uma determinada 

                                                           
5 Márcio José Lauria. Autor de vasta obra literária em prosa e verso em livros como "Tratador de Palavras", sua 
obra mais recente, e geniais "Ensaios Euclidianos". É colaborador semanal da Imprensa local e agora, da página 
“Cultura Brasileira". É professor de Literatura e Teoria Literária na UNIP - São José do Rio Pardo. 
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leguminosa que reputa desconhecida dos sábios e das ciências, embora profundamente utilizada 

pelos nativos.  

Nesse sentido, Ferreira (1975, p. 618) apresenta os verbetes Favela-branca, 

Faveleira e Faveleiro como representativos de árvores ou arbustos que podem ter dado ensejo à 

menção de Cunha, segundo Lauria (2004), que reputa indubitavelmente encontrados no Morro 

da Favela, em Canudos, circunstância que os tornaria responsáveis diretos pela origem do nome 

do referido morro. 
Favela-branca. S. f. Bras., PE até SP. Árvore pequena da família das leguminosas 
(Enterolobium ellipticum), de flores sésseis, alvo-amareladas, de corola mono-pétala, 
dispostas em capítulos, e cujo fruto é vagem coriácea, curvada, contendo várias 
sementes. Fornece madeira dura, pesada e bonita, própria para marcenaria. 
[...] 
Faveleira. S. f. Bras., PI a SP. V. faveleiro. 
Faveleiro. S. m. Bras., PI a SP. Arbusto grande da família das euforbiáceas (Jatropha 
phyllacantha), de flores alvas, dispostas em cimeiras, e cujo fruto é cápsula verrucosa, 
escura, contendo sementes pardacentas e oleoginosas; favela, faveleira, mandioca-
brava. 

 

Há registros etimológicos da palavra favela que a reproduzem ora como termo 

relacionado à fava, planta, ora como substantivo derivado de favo, alvéolo de mel. Lauria (2004) 

se utiliza da descrição de Nascentes, com a qual compactua, para consubstanciar sua crença na 

origem etimológica da palavra no sentido da primeira vertente. 

 
FAVELA. Morro da Bahia, em Canudos. De favela, diminutivo de fava, que deve ser 
um brasileirismo, pois os léxicos portugueses não dão. Favela é nome de um arbusto 
que Euclides da Cunha, Os Sertões, 41, aponta como sendo da família Leguminosae (a 
que pertence a fava). Morro do Distrito Federal, antigo da Providência. Tomou este 
nome depois da campanha de Canudos (1896-7). Veteranos da campanha pediram  
permissão ao ministério da Guerra para construir casas para suas famílias no morro da 
Providência. Daí por diante, o morro, seja como recordação da campanha, seja por 
alguma semelhança de aspecto ou por estar sobranceiro à cidade, como o de Canudos, 
passou a chamar-se da Favela, nome que se tornou por assim dizer nacional.  

      

Cartaxo (2000, p. 90) apresenta como definição oficial de favela, a proposta pelo 

Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Trabalho e Ação Social, que consta no 

tomo Adensamentos Favelados em Fortaleza: processos de conformação e alguns traços físicos 

e organizacionais, produzido em 1992, embora deixe claro que não compactua inteiramente com 

o seu teor, como sendo: 
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[...] um aglomerado de habitações precárias, especialmente desordenadas, em contraste 
com o traçado urbano da área, ocupando terreno de propriedade de terceiros, em sua 
maioria desprovido de condições de infra-estrutura, com número de habitação igual ou 
superior a 25. 
 
 

A primeira discrepância, nesta definição, é a relativa ao número mínimo de 

habitações que caracterizam este organismo, a metade do que preconiza o IBGE (2000). No 

entanto, Cartaxo (2000) não atenta para esta discrepância, até porque a publicação de sua obra 

ocorre concomitantemente com a realização do Censo, restando impossível, dessa forma, alguma 

crítica neste sentido, porquanto a definição proposta pelo Instituto ainda não existia, à época.  

Suas colocações, ao invés, resvalam para o reducionismo do conceito, notadamente 

no que diz respeito ao critério da propriedade, cujo afastamento, em sua opinião, ampliaria 

sobremaneira o número dos citadinos abrangidos, “[...] porque em péssimas condições de 

habitação, saneamento e infra-estrutura se encontra a Cidade [Fortaleza] de modo generalizado” 

(CARTAXO, 2000, p. 90). 

De sua análise, ao mesmo tempo, o autor deduz que favelado é todo aquele que 

habita espaços dos quais não é proprietário, em condições precárias de moradia e infra-estrutura, 

sendo estes os determinantes para a aquisição desta condição.  

Além da construção identitária específica acarretada por força de enquadramento nos 

determinantes em discussão, configura-se atrelado à denominação de favelado um perfil social 

marcado pela segregação, traduzido pela impossibilidade concreta de transitar em alguns espaços 

que são comuns no cotidiano dos mais bem aquinhoados economicamente. Assim, o habitante 

dessas ocupações não freqüenta restaurantes, não coloca seus filhos em escolas particulares, e 

não se ausenta dos limites do bairro, a não ser para trabalhar. A existência, às vezes, transcorre 

inteiramente no confinamento excludente, imposto, sobremaneira, pelas condições econômicas, 

as quais se faz imperiosa a sua adaptação.  

Dessa maneira, as favelas de todo o mundo, que já aglutinam quase um bilhão de 

habitantes atualmente, atingirão, segundo estimativas fornecidas pelo Programa das Nações 

Unidas para os Estabelecimentos Humanos - ONU - Hábitat (FORUM, 2006), a marca do 1,4 

bilhão de habitantes em 2020.  

Os números assustam. A precariedade das moradias, a insalubridade reinante, as 

epidemias, a violência, o tráfico, persistem, ainda que os poderes públicos destinem uma parcela 

de seus investimentos para a melhoria das condições de vida desses indivíduos.  
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2.2.2 O meio ambiente em crise e a favela como foco de degradação ambiental 

 

De acordo com Tauk-Tornisielo, Gobbi e Fowler (1995, p. 17), a qualidade 

ambiental de um determinado ecossistema pode ser definida como “[...] o resultado da ação 

simultânea da necessidade e do acaso”, em que a primeira reside no exercício efetivo, pelos 

fatores ambientais que a caracterizam, das relações ambientais indispensáveis a sua manutenção 

enquanto ecossistema, e o último se expressa por meio da capacidade complementar, que devem 

desenvolver, de se auto-superar, considerada o ponto de partida para a elaboração de novas 

formas de relacionamento e a promoção aleatória de desdobramentos sistematizados de sua 

própria complexidade. 

Quando, porém, o Homem passa a ser o fator ambiental em análise, a qualidade 

ambiental assume o significado de qualidade de vida, tão mais elevada, quanto melhores e mais 

adequadas forem as condições ambientais postas à disposição das relações que estabelece, em 

prol de sua manutenção, evolução e auto-superação (TAUK-TORNISIELO; GOBBI; FOWLER, 

1995). 

Esse Homem aqui referenciado, no exercício sistemático da busca - por 

conhecimento, realização ou qualidade de vida -, que lhe é imanente, próprio, portanto, de sua 

essência humana, dedicou-se com afinco, desde os primórdios de sua história, à exploração dos 

recursos naturais do planeta.  

No entanto, o que até o final do século XIX vinha se desenvolvendo de forma 

ponderada, representando, dessa maneira, uma relação ambiental harmoniosa, definida por Tauk-

Tornisielo, Gobbi e Fowler (1995, p. 20) como a “[...] troca sistêmica (transações) de energia 

entre os fatores ambientais que compõem um ecossistema [...]”, no caso, Homem e meio 

ambiente, com o advento da Revolução Industrial, e todo o crescimento econômico, juntamente 

com o estilo de vida consumista, que a sucederam, passou a ser realizado sob a regência do ter, 

em detrimento do ser, sem que o Homem se desse conta, pelo menos por um tempo 

consideravelmente longo, de que as suas ações irrefletidas estavam provocando estragos 

irrecuperáveis naquilo que é o móvel, por excelência, da existência humana na terra: o meio 

ambiente. 

Assim é que o mundo vive, atualmente, às voltas com sérias questões decorrentes do 

afã progressista e predatório do ser humano contra a natureza: poluição atmosférica, das águas e 

do solo, esgotamento das reservas de água e petróleo, destruição acelerada da biodiversidade 
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genética, de habitats, de ecossistemas, chuvas ácidas, poluição dos oceanos, desmatamento, 

efeito estufa, buraco na camada de ozônio, geração excessiva de resíduos sólidos, entre outros. 

Ocorre que, para além da dimensão física devidamente reconhecida como intrínseca 

ao ambiente, existe uma pluralidade de processos – culturais, sociais, biológicos, políticos e 

econômicos -, que se relacionam entre si e com este espaço concreto, no qual interferem, 

ampliando, dessa forma, a noção de ambiente, para abrigar também o homem social, os impactos 

que provoca sobre este e o referido espaço, criado com o intuito maior de ser socializado e 

transformado, que é a cidade (BRANCO apud MOTA, 2003). 

Marcus e Detwyler (apud MOTA, 2003, p. 28), interpretam a cidade como um “[...] 

ecossistema urbano, com necessidades biológicas, essenciais à sobrevivência da população, e 

requisitos culturais, necessários ao funcionamento e crescimento da [própria] cidade”. Os 

autores exemplificam uma e outro, classificando entre as primeiras o ar, a água, o espaço, a 

energia - que compreende tanto alimento, quanto calor -, o abrigo e a destinação dos resíduos, e 

elencando organização política, sistema econômico, relacionando trabalho, capital, materiais e 

poder, tecnologias, transporte e comunicação, atividades social e intelectual e segurança como 

expressões dos últimos. 

Vale esclarecer que um ecossistema, por definição, é um sistema aberto, que ocorre 

em um determinado tempo e se localiza em algum lugar do planeta, formado por todos os seres 

vivos e inanimados, cujas relações que estabelecem entre si determinam o funcionamento dos 

fluxos, de energia e ciclagem de matéria, e de auto-regulação, mantenedores de sua autonomia, 

que lhe são característicos. Quando a formação de um ecossistema independe da participação 

humana, está-se diante de um ecossistema natural. Quando, ao invés, o Homem, em sua 

interação intensa e inafastável com esses ecossistemas naturais, constrói outros que neles se 

inserem, o ecossistema resultante é classificado como artificial.  

Embora em contínua movimentação, evidenciada por meio das trocas constantes de 

energia que se estabelecem entre seus componentes, o ecossistema se caracteriza pela harmonia, 

com tendência ao equilíbrio, no entanto, sempre que se vir afetado por estímulos externos.  

Nesse sentido, as cidades (ecossistemas urbanos) podem ser consideradas como as construções 

humanas que maior impacto exercem sobre o ecossistema natural, porquanto a ação intensa e 

incessante exercida pelo Homem na natureza excede, em muito, a sua capacidade de 

regeneração.  
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A urbanização desordenada e progressiva vem avançando sobre o meio ambiente, 

acarretando modificações prejudiciais, em grande maioria, irreversíveis, em suas características, 

climáticas, relativas ao relevo, à vegetação, fauna, recursos hídricos, formações geológicas, 

solos, dentre outras. O Quadro 1 demonstra os principais impactos provocados pela urbanização 

no meio ambiente, por meio da relação entre os elementos do meio e os seus principais efeitos 

ou processos. 
 
 

QUADRO 1: PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DA URBANIZAÇÃO 
Elementos do 

meio 
Fatores relacionados com a 

urbanização 
Principais processos/efeitos 

Clima Radiação solar; 
Temperatura; 
Velocidade e direção dos ventos; 
Precipitação; 
Umidade; 
Camadas atmosféricas. 

Efeito “estufa”; 
Ilhas de calor; 
Desumidificação. 

Relevo e solo Natureza do solo; 
Cobertura vegetal do solo; 
Intensidade e duração das chuvas; 
Declividade do terreno; 
Usos do solo. 

Impermeabilização; 
Contaminação; 
Erosão; 
Movimentos de massa; 
Subsidência. 

Hidrografia Precipitação; 
Evapotranspiração; 
Quantidade de líquido escoado; 
Infiltração da água; 
Consumo; 
Nível de lençol freático. 

Desregulação do ciclo hidrológico; 
Enchentes; 
Poluição de mananciais; 
Contaminação de aqüíferos. 

Vegetação Cobertura vegetal do solo. Desmatamento; 
Redução da diversidade; 
Plantio de espécies inadequadas. 

Fauna Abrigo; 
Alimentação; 
Reprodução; 
Proteção. 

Redução da diversidade; 
Proliferação da fauna urbana; 
Zoonoses. 

Homem Aspectos demográficos; 
Usos do solo; 
Atividades e meios produtivos; 
Níveis de educação, saneamento e 
saúde; 
Infra-estrutura; 
Comunicação e transporte; 
Habitação; 
Aspectos culturais; 
Áreas de valor histórico-cultural. 

Estresse; 
Doenças urbanas (infecciosas, 
degenerativas, mentais); 
Violência urbana. 

Fonte: Mota, 2003.  
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Sobral (apud MOTA, 2003, p. 30) observa que a cidade é um sistema marcado pelo 

desequilíbrio, por se tratar de uma construção incompleta, na qual as trocas energéticas se 

processam de forma desigual, considerando esse fluxo, no sistema urbano, como uma ocorrência 

“[...] parcial e unidirecional, uma vez que a cidade é apenas um local de consumo, estando os 

centros produtores situados fora do seu território, [além do que] os elementos que vêm das áreas 

produtoras para as de consumo não têm retorno, acumulando-se nestas, na forma de poluentes”. 

Faz-se, no entanto, necessário observar que o processo de urbanização provoca 

alterações substanciais em todos os elementos do referido espaço, apresentando-se, por sua 

capacidade aparentemente inesgotável e visível de produzir danos ao ecossistema natural, como 

um gerador, um agravante e, ele próprio, um problema ambiental em si.  

Isto porque, no exercício de construção das cidades, o Homem, em todos os locais do 

mundo, em maior ou menor escala, promoveu as seguintes modificações no espaço de eleição: 

desmatamento indiscriminado sem a conseqüente arborização dos espaços atingidos, 

terraplenagem, aterramento de rios, riachos, lagoas, impermeabilização do solo, abertura e 

abandono de pedreiras e portos de areia, atividades fabris poluidoras do ar, das águas e do solo 

urbano, modificações nos ecossistemas, alterações de caráter global como efeito estufa e 

destruição da camada de ozônio, perdas no patrimônio histórico, publicidade excessiva, 

provocando poluição visual, só para citar as mais relevantes. Importante mencionar que o reflexo 

da atividade antrópica sobre o meio é tanto mais expressivo quanto maiores forem a voracidade 

do instinto consumista, as taxas de crescimento populacional e o desconhecimento acerca das 

estruturas necessárias para o tratamento ou deposição dos resíduos e das técnicas de preservação 

do solo.  

O modelo de urbanização brasileiro assenta-se sobre dois tipos de cidades: a cidade 

dita legal, cuja existência é atrelada ao registro realizado nos órgãos dos municípios em que se 

insere, e a oficiosa, como é conhecida no meio habitacional aquelas surgidas da ação não 

planejada, amadorística e particular do próprio povo que as habita. Embora os dois tipos aqui 

mencionados promovam alterações nos espaços que ocupam, é sobre as ocupações espontâneas, 

espaços alijados da regulamentação que se dedica a organizar e incentivar uma utilização 

adequada e racional do solo,  que recai a culpa de todas as mazelas ambientais jamais 

produzidas. 

Essas moradias, por se instalarem, na maioria das vezes, em áreas consideradas 

ambientalmente frágeis, como mangues, beira de córregos, rios e reservatórios, dunas, encostas 

íngremes, áreas de proteção ambiental – APA, entre outras, assumindo o formato de loteamentos 
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irregulares instalados em índices superiores à capacidade de suporte do meio, constituem focos 

intensos de degradação ambiental.  

Nesse sentido, se pensar em risco ambiental é refletir, ao mesmo tempo, num mundo 

(espaço urbano) caracterizado pela pluridimensionalidade, onde cada uma de suas dimensões, 

física, biológica e social, deve ser considerada tanto em suas especificidades, quanto como um 

todo holístico – este sim, em constante interação com a dinâmica sócio-ambiental -, passando, 

por conseguinte, a orientar a atuação humana, o estudo das favelas, em especial as instaladas 

próximo a áreas de risco, por se configurarem no espaço por excelência dessa multiplicidade de 

sentidos e de efeitos, será aprofundado na continuidade. 

 

 

2.2.3 As ocupações desordenadas nas Áreas de Proteção Ambiental - APA 

 
  

Desde Estocolmo, em 1972, cenário da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano em que se descortinou, pela primeira vez, para o mundo, a emergência das 

questões e a necessidade premente do envolvimento de todos na tentativa de sua erradicação, 

seguida da criação, na Organização das Nações Unidas - ONU, do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente – PNUMA, da Comissão Brundtland, criada em 1983, também pela 

ONU, e encerrada em 1987 do Encontro da Terra, a Eco-92, no Rio de Janeiro, de onde surgiu, 

aprovada por representantes de 178 países, como um plano de ação voltado para a consecução 

dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 21, que, por sua vez, se desdobrou em 

uma série de outros eventos, como a Conferência sobre Direitos Humanos realizada em Viena, 

1993, a Conferência sobre população e desenvolvimento no Cairo, 1994, as Conferências sobre 

desenvolvimento social, em Copenhague, sobre mudança climática, em Berlim, e sobre a 

mulher, em Pequim, todas em 1995, e sobre assentamentos urbanos em Istambul, em 1996, todos 

destinados a implementar os documentos oriundos da Eco-92, a proteção ambiental entrou 

definitivamente na pauta das nações do mundo inteiro (BARBIERI, 1997). 

No Brasil, o movimento ambientalista, que surgiu e se consolidou voltado para a 

defesa das áreas naturais, remonta aos idos dos anos cinqüenta, mas é somente nos anos setenta 

que ganha maior expressividade, porquanto passam a integrar a pauta das discussões ambientais 

questões relacionadas aos defensivos agrícolas e à poluição do ar, além de outras que dizem 
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respeito à instalação da usina nuclear de Angra dos Reis e ao alagamento das Sete Quedas do 

Iguaçu.  

Na década de 80, o ponto alto das discussões é a inserção, no bojo da nova 

Constituição Federal que se anuncia, da temática ambiental. De 1988, data em que foi 

promulgada, até 1992, época em que se realizou a Rio-92, Ribeiro (2003) aponta para o 

profissionalismo que passou a orientar as ações dos militantes ambientalistas como uma das 

importantes contribuições à consolidação desse movimento no país.  

A estrutura regulatória pública brasileira em prol da proteção ambiental, tida como 

uma das melhores do mundo, começou a se delinear a partir de 1973, com a criação da 

Secretaria especial do Meio Ambiente – SEMA. Em 1981, foi criado o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA, pela Lei nº. 6.938/81, instituidora da Política Nacional do Meio 

Ambiente. Em 1997, foi publicada a Política Nacional de Recursos Hídricos. Anteriormente, em 

1988, o diploma maior do país abrigou um capítulo inteiro sobre proteção ambiental. Em 1989, a 

SEMA foi extinta, a partir da criação, por força da Lei nº. 7.735, do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Em 1992, foi a vez do surgimento do 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA, a partir da 

publicação da Lei nº. 8.490.     

De acordo com o disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 5 de outubro de 

1988, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BULOS, 2001, p. 

1.261).  

No cumprimento dos propósitos de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental, a Política Nacional do Meio Ambiente se orienta pelos princípios, dentre 

outros, de proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; recuperação 

de áreas degradadas; e proteção de áreas ameaçadas de degradação; previstos, respectivamente 

nos incisos IV, VIII e IX da Lei nº. 6.938/81 (BRASIL, 1981). 

Dentre os instrumentos de que se utiliza a Política Nacional do Meio Ambiente para 

a sua realização, “[...] a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 

interesse ecológico e reservas extrativistas”, prevista no inciso VI do artigo 9º da referida Lei, 



 

 

44

com redação alterada pela Lei nº. 7.804, de 18 de julho de 1989, bem como o zoneamento 

ambiental (art. 9º, II). 

Regidas pela Lei nº. 6.902/81, posteriormente regulamentada pelo Decreto Federal 

nº. 99.274/90, as Áreas de Proteção Ambiental são declaradas como tal pelo Poder Executivo, 

quando houver relevante interesse público (art. 8º), que, ao mesmo tempo, estabelece as normas 

relativas à limitação ou proibição (art. 9º) de instalação e funcionamento de indústrias 

potencialmente poluidoras (a), de realização de obras de terraplenagem (b), do exercício de 

atividades que promovam acelerada erosão das terras ou assoreamento das coleções hídricas (c), 

ou ameacem extinguir, na área protegida, as espécies raras da biota regional, sendo objeto de 

fiscalização pelo IBAMA ou equivalente (§ 1º) que, no exercício de sua supervisão, se valerá da 

aplicação das penalidades, nas formas e quantidades previstas nos parágrafos 2º, 3º e 4º do 

referido artigo (BRASIL, 1981). 

No entanto, todo o aparato legislativo produzido em torno da questão ambiental e, 

mais especificamente, aquele voltado para a proteção de áreas de grande valor ambiental, como 

mangues, florestas em encosta, áreas de proteção de mananciais, dentre outras, não tem sido 

suficiente para impedir que as favelas, em boa parte das cidades, instalem-se desordenadamente 

nesses terrenos, notadamente em virtude do seu abandono, por parte dos poderes públicos 

instituídos, porquanto a sua preservação/conservação/recuperação, nos moldes preconizados pelo 

ordenamento jurídico, requer o dispêndio de valores elevados para a concretização. 

Dessa maneira, as favelas seguem, interferindo nos sistemas de água, esgotamento 

sanitário, coleta de lixo e drenagem das cidades, pela sua localização em beira de córregos ou em 

outros pontos baixos da cidade, por onde deveriam passar as estruturas do sistema de drenagem e 

as coletoras do esgoto doméstico, bem como pela precariedade de que se reveste o tratamento 

dos resíduos sólidos nessas áreas ocupadas, quer pela impossibilidade de trânsito do caminhão 

de coleta de lixo pelas vielas que compõem as favelas, quer pelo não funcionamento de 

alternativas pensadas para resolver a questão, como a utilização de contêineres nas vias de 

acesso, ora porque os moradores não se dispõem a transportar o seu lixo para esses coletores, ora 

porque o órgão responsável pela coleta passa dias sem prestar o devido atendimento, só para 

citar alguns exemplos. 

O fato incontestável é que, seja como causa, ou como vítima, as favelas impactam 

substancialmente na deterioração do ambiente urbano, o que requer uma intervenção conjunta de 

poderes públicos, movimentos de favelas, movimentos ambientalistas e demais atores que 

permeiam o cenário das cidades na busca de soluções que contemplem, ao mesmo tempo, as 
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necessidades de regularização das favelas, com a respectiva melhoria nas condições de vida de 

seus habitantes, e as demandas da humanidade por um ambiente capaz de suportar a preservação 

da espécie.  

 

 

2.3 Reflexões sobre as principais linhas de intervenção em favelas 

 

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações; 
II – gestão democrática por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001). 
 
Art. 2º, incisos I e II, da Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto 
da Cidade). 

 
 

2.3.1 Breves considerações sobre as políticas públicas de intervenção nas favelas  

 

Que o fenômeno da favelização é um processo eminentemente urbano e efetivamente 

consolidado na realidade nacional foi matéria no decorrer da construção teórica, não carecendo, 

desta feita, de nenhum acréscimo referencial para a sua assunção como ponto pacificado pelos 

leitores desta dissertação.  

A sua visualização como um problema de graves proporções e assaz incômodo em 

franca, sistemática e progressiva oposição ao planejamento, instrumento que se destina a 

assegurar a simetria adequada entre utilização refletida dos recursos ambientais e 

desenvolvimento sustentável das cidades, sem descuidar, primordialmente, do conforto e da 

segurança dos seus moradores, também é questão sobre a qual não se pretende tecer novas 

considerações. 
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O enfoque deste capítulo recai, primordialmente, no tratamento reservado pelos 

poderes públicos instituídos à problemática habitacional e aos conseqüentes desequilíbrios 

urbanos dela decorrentes, fundamentado nas intervenções de grande porte encetadas pelas 

instâncias municipais no espaço citadino, que consiste em várias etapas, dentre as quais a 

remoção e/ou erradicação das favelas, a sua aceitação como parte integrante do cenário urbano 

das cidades e a conseqüente urbanização que lhe é sucedânea.  

 

 

2.3.2 Principais tipos de políticas de intervenção nas favelas: desfavelamento, aceitação e 

urbanização 

 

No Brasil dos anos 30, qualquer proposta que se mostrasse favorável à regularização 

e urbanização das favelas teria, forçosamente, que enfrentar resistência por parte dos defensores 

da remoção como única alternativa viável para o que se costumava entender como saneamento 

físico e moral das cidades, numa clara alusão à favela como local de marginais e um antro de 

perdição, devendo, portanto, ser necessariamente banido para longe do espaço citadino nobre. 

Bueno (2000) apresenta os três tipos considerados mais comuns de intervenção que 

têm sido adotadas mais ou menos a partir desse momento, quanto a temática relativa às 

ocupações espontâneas foi elevada ao status de assunto de interesse público, nos aspectos social 

e urbano: 

 

 

a) Desfavelamento, remoção ou erradicação de favelas: adotado em 

diferentes cidades brasileiras, especialmente nas áreas centrais, 

vindo a ser uma política quase que dominante até meados dos anos 

60, época de criação do Banco Nacional da Habitação – BNH. 

b) Aceitação ou reurbanização: a favela é reconhecida como um 

fenômeno urbano, mas negada em sua forma e tipologia 

habitacional e urbanística, e a intervenção se verifica por meio de 

sua demolição e reconstrução, em seu lugar, de conjuntos 

habitacionais padronizados. 



 

 

47

c) Urbanização: em uma definição enxuta, consiste em dotar a favela 

de infra-estrutura, serviços e equipamentos urbanos, levando em 

conta o parcelamento do solo e as unidades habitacionais, que 

entrou em vigor basicamente a partir dos anos 80. 

Bueno (2000) observa que essas três posturas convivem no tempo e no espaço, 

vigorando ainda hoje. 

Medida antipática e arbitrária, desfavelar é a ação de remover uma determinada 

favela de seu lugar de origem para outro ou, como propõe o Novo Dicionário Aurélio XXI 

(FERREIRA, 1999 apud LAURIA, 2004, p. 2), “[...] acabar com favela existente em”.   

Este modo de intervenção no espaço urbano bastante utilizado pelo poder público no 

início do século XX, ainda evidenciado na atualidade, expressa de forma manifesta a visão da 

favela como um espaço cujos habitantes são tidos como uma espécie de escória social, avessa a 

regras de higiene, a quem resta o impedimento do exercício do direito constitucional de bem 

morar, e quaisquer outros, quer pertençam à esfera legal ou tão-somente à da moralidade, 

relacionados à infra-estrutura, embelezamento e acesso fácil às benesses do espaço urbano 

nuclear, do qual são sumariamente extirpados para ser realocados na periferia  (SILVA, 1994). 

Silva (1994) observa que essas medidas, ao longo de sua implementação, 

redundaram em fracasso, quer por resistência dos moradores a deixar o local de origem, ou por, 

após devidamente relocados, devido a problemas de falta de infra-estrutura ou pela distância da 

nova moradia de seu local de trabalho, optarem pelo abandono e constituição de novas favelas 

em local diverso. Uma outra questão que dificulta consideravelmente a remoção dessas 

estruturas é o crescimento demográfico que tem caracterizado a sua constituição contemporânea.  

A Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (RSJDH, 2007) registra em relatório 

alguns exemplos de deslocamentos forçados de populações tradicionais e de baixa renda por 

força da implantação de megaprojetos: 

- Alcântara, MA: Projeto de expansão da base de foguetes ameaça deslocar 

comunidades quilombolas. O saldo, em 2005, é o deslocamento forçado de 20 comunidades, o 

equivalente a cerca de 1350 pessoas, para espaços denominados agrovilas, cujos títulos de 

propriedade dos lotes, de péssima qualidade, ainda não foram entregues às famílias. Escassez de 

recursos materiais, ausência de local para pesca e caça dificultada, bem como o acesso aos 

recursos naturais, limitado pela base militar (RSJDH, 2007). 
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- Porto Velho, RO: Projeto de Hidrelétricas no Rio Madeira ameaça deslocar 

populações ribeirinhas. Sob a promessa de uma oferta generosa de empregos, os idealizadores do 

projeto tentam convencer as cerca de 3.500 famílias que virão a ser deslocadas, após mais de 50 

anos que residem na localidade, famílias que só dispõem da pesca e da agricultura como meios 

de subsistência (RSJDH, 2007). 

- São José dos Campos, SP. Projeto de desfavelização da prefeitura retira moradores 

do centro e os abandonam na periferia. Denúncias da população dão conta de que o projeto teve 

fins somente estéticos e paisagísticos (RSJDH, 2007). 

- Fortaleza, CE: Projeto turístico da Avenida Costa-Oeste expulsa pescadores da 

praia de Goiabeiras. Este projeto, segundo a Rede (RSJDH, 2007), aplica dinheiro público para 

efetuar o desvio forçado da população de baixa renda, que tem direito à regularização fundiária, 

para dar lugar à exploração da iniciativa privada. Segundo o Ministério Público, a alegativa da 

retirada das pessoas do local é por se tratar de área de risco, mas no Plano Diretor, em 

tramitação, consta que o local se destina à construção de prédios de 15 andares. 

São inumeráveis os exemplos que se espalham em todas as cidades do país, e várias, 

também, as propostas legais ou legítimas de solução dos conflitos. A urbanização das favelas é 

uma destas propostas. 

 

 

2.3.2.1 Urbanização em ocupações espontâneas: inter-relações e condicionantes  

 

Numa visão simplista, pode-se considerar a urbanização de ocupações espontâneas 

uma espécie de rendição de governos estaduais e municipais à realidade inafastável das favelas e 

à necessidade já de há muito observada de melhorar as condições de habitabilidade desses 

espaços citadinos, postura esta adotada por força tanto de reivindicação de seus moradores, 

quanto pela inviabilidade que toma conta da remoção como alternativa, já nos anos oitenta, em 

virtude do cada vez mais elevado número de pessoas que estabeleciam nesses espaços sua 

moradia. Bonduki (1993 apud ALMEIDA, 1999, p. 5-6) entende a urbanização de favelas como 

sendo: 
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[...] o atendimento habitacional de mais baixo custo que o poder público pode oferecer 
na melhoria das condições de moradia da população de baixa renda. Não se trata, 
obviamente, da solução ideal, pois deixa ao encargo do morador, na maioria dos casos, 
a resolução do problema da melhoria da casa, mas cria os requisitos básicos para que a 
favela deixe de ser um assentamento precário e possa se integrar à cidade. 

 

 

A urbanização de favelas, por privilegiar a permanência dos moradores em seus 

lugares de origem, tem concorrido para a melhoria também de suas casas, como conseqüência do 

espírito de consolidação das raízes que toma conta desses habitantes, mais seguros de que não 

serão alvo de ações que visem a sua remoção daquela localidade, passando, dessa forma, a 

investir na substituição de tudo quanto indique provisoriedade e precariedade (materiais 

alternativos utilizados na construção de casebres, por exemplo) por tijolos e argamassa, ainda 

que continuem sendo priorizados os materiais de baixa qualidade nesses investimentos. 

Ações como alargamento e alinhamento das vias internas e sua interligação à malha 

viária das cidades, recuperação de cortiços em forma de mutirão e verticalização das favelas são 

meios encontrados pelos municípios de atuar na integração desses espaços aos dos bairros já 

existentes, favorecendo a implantação posterior de infra-estrutura e de serviços urbanos.  

Abiko (1995a) estabelece algumas etapas possíveis para o desenvolvimento dos 

projetos de urbanização de favelas e as disponibiliza em forma de tópicos, passíveis de 

visualização no Quadro 2: 

 
 

QUADRO 2 - ETAPAS DOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS 
 Etapa Descritor 

a) Estudo preliminar  Etapa fundamental para a tomada de decisão da viabilidade 
técnica, física e jurídica de se implementar um projeto de 
urbanização da área escolhida. Nesta etapa também ocorrerá o 
primeiro contato com os moradores da região; 

b) Cadastramento  Uma vez verificada a possibilidade de se implantar um projeto de 
urbanização, os moradores da área deverão ser cadastrados. Para 
evitar um aumento da população desta área que vai ser 
beneficiada com a urbanização recomenda-se que a população da 
área auxilie o cadastramento definindo as famílias a serem 
beneficiadas; 

c) Projeto  A área escolhida será loteada para acomodar o maior número de 
famílias cadastradas da melhor forma possível com um lote para 
cada família provido de água, energia elétrica, vias de circulação 
interna e drenagem, rede telefônica, e de esgotos, assim como os 
espaços necessários para as concessionárias implementarem estes 
sistemas. Para tanto, é preciso desenhar o projeto de maneira a 
atender as necessidades de maneira mais eficaz; 
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d) Execução  O tempo de execução do projeto varia de acordo com as 
condições topográficas, de disponibilidade financeira e de 
participação da comunidade. Se o terreno for plano e de fácil 
acesso o projeto será implantado mais rapidamente do que em 
terrenos de acesso difícil. Este tempo pode variar de meses a 
anos. 

Fonte: Abiko, 1995a.  

 

Importante destacar que a existência de lideranças comunitárias, o apoio de 

Organizações Não Governamentais – ONGs, a propriedade dos barracos e a forte inter-relação 

entre os integrantes do grupo composto pelos habitantes da favela, dentre outros aspectos, 

funcionam como facilitadores e indutores de melhorias nesses espaços urbanos.  

Como organismos vivos que são, marcados pela complexidade de sua configuração 

espontânea, que foge à tradicional intervenção pública numa área devidamente construída 

segundo critérios técnicos necessários, as favelas são espaços constituídos por elementos 

múltiplos que se comportam como um conjunto em contínuo estado de transformação, cujas 

partes se afetam entre si, embora nenhuma delas, por si só, possa atuar de forma independente 

sobre o todo (GARCIAS, 1991 apud ALMEIDA, 1999).    

O conhecimento dos elementos componentes desses espaços e de seu 

comportamento facilita a seleção daqueles que melhor se apresentam para a verificação da 

salubridade ambiental, um dos campos teóricos que, juntamente com o dos serviços públicos 

urbanos, compõem os condicionantes da urbanização de favelas, detalhados no seguimento deste 

estudo. 

 

 

2.3.2.1.1 Os serviços públicos urbanos 

 

Serviço público é um termo que varia de acordo com a sociedade que o define. No 

entanto, algumas características são imanentes a essa terminologia, como se pode verificar a 

partir de sua apresentação (MEIRELLES, 2001): 

 Diferem dos serviços prestados pela iniciativa privada porquanto se subordinam ao 

interesse coletivo, superior ao interesse individual de cada cidadão; 
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 Sua estrutura, ou seja, o que pode ser considerado serviço público (prestados 

diretamente à coletividade privativamente pela Administração Pública) ou de 

utilidade pública (prestação direta ou por terceiros), a quem compete a sua 

prestação e fiscalização (se ao poder público ou por delegação a terceiros) e os 

critérios técnicos, jurídicos e econômicos que serão levados em conta em sua 

definição são estabelecidos pelo Estado; 

A Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, define como essenciais as atividades 

elencadas em seu art. 10 (BRASIL, 1989): 

 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás 
e combustíveis; 
II - assistência médica e hospitalar; 
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 
IV - funerários; 
V - transporte coletivo; 
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
VII - telecomunicações; 
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais 
nucleares; 
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
X - controle de tráfego aéreo; 
XI- compensação bancária. 

 

Situam-se no âmbito dos serviços públicos, de acordo com Abiko (1995b): 

- arruamento; 

- alinhamento e nivelamento; 

- abastecimento de água e coleta de esgotos; 

- coleta de lixo e limpeza de vias e logradouros públicos; 

- drenagem de águas pluviais; 

- pavimentação; 

- iluminação pública; 

- energia elétrica; 

- serviços telefônicos; 

- distribuição de gás; 
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- trânsito; 

- transportes coletivos; 

- educação e ensino; 

- saúde e higiene; 

- correios; 

- assistência social; 

- mercados, feiras e matadouros; 

- serviço funerário; 

- segurança pública; 

- esporte, lazer, cultura e recreação; 

- defesa civil. 

 

Dentre esta extensa variedade de serviços públicos existentes, alguns são 

considerados indispensáveis para a garantia da salubridade ambiental de uma favela, como os de 

abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, coleta de lixo e limpeza de vias e 

logradouros públicos, drenagem de águas pluviais, educação e ensino, energia elétrica, esporte, 

lazer, cultura e recreação, iluminação pública, pavimentação, saúde e higiene. Vale salientar que 

quanto mais adequada e eficiente for a prestação de serviços públicos a uma coletividade, maior 

o seu desenvolvimento social e econômico, porquanto indivíduos que dispõem de suas 

necessidades sociais satisfatoriamente atendidas adquirem condições de se desenvolver e ao 

meio em que se inserem (ABIKO, 1995b). 

 

 

2.3.2.1.2 A salubridade ambiental 

 

Diz-se que um indivíduo está vivendo uma situação de bem-estar quando as 

demandas sociais deste indivíduo são atendidas e ele dispõe de educação, habitação, saúde, 

lazer, segurança e condições de suprir a sua sobrevivência com dignidade, ou seja, de um 

trabalho remunerado. 
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Ao resultado decorrente deste estado de bem-estar denomina-se salubridade, termo 

definido por Ferreira (1975, p. 1.275) como “1. Qualidade de salubre. 2. Conjunto das condições 

propícias à saúde pública”. Salubre, por sua vez, para o mesmo autor (Ibidem), consiste naquilo 

que é “1. Benéfico à saúde; saudável [...]”. 

Por restrição adjetiva, salubridade ambiental, então, consiste no conjunto das 

condições ambientais favoráveis à manutenção da saúde pública, conquistadas por meio do 

estabelecimento de ações e prestações de serviços e execução de obras que se destinem a dotar 

de infra-estrutura os espaços sociais, como o abastecimento de água potável, a coleta e o 

esgotamento sanitário de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, o planejamento disciplinado do 

uso e ocupação do solo, a drenagem e escoamento urbanos e o controle de vetores de doenças 

transmissíveis, mais especificamente (RIBEIRO et al. 1998 apud ALMEIDA, 1999). 

É importante mencionar que saneamento ambiental é um termo mais abrangente do 

que saneamento básico, que contempla, basicamente, ações voltadas ao abastecimento de água e 

coleta e tratamento de esgotos, e sua execução adequada favorece a manutenção de um meio 

ambiente mais livre de contaminação e cujos níveis de poluentes, reduzidos, possam ser 

absorvidos pelo próprio ambiente sem que lhe sejam acarretados danos, como vem acontecendo 

desde sempre.   

 

 

2.4 Indicador de Salubridade Ambiental  

 

2.4.1  Indicador de Salubridade Ambiental – ISA: conceito e estruturação 

 

A Câmara Técnica de Planejamento do Conselho Estadual de Saneamento no Estado 

de São Paulo – CONESAN (1997) elaborou o Indicador de Salubridade Ambiental – ISA, “[...] 

para avaliação da eficácia do Plano Estadual de Saneamento”, de forma a atender as normas e os 

regulamentos decorrentes da Lei n° 7.750, de 31 de março de 1992, que dispõe sobre a Política 

Estadual de Saneamento e dá outras providências, no Estado de São Paulo. 

O ISA é um modelo desenvolvido com o objetivo específico de verificar as 

condições de salubridade em âmbito municipal. Com a utilização do Indicador de Salubridade 
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Ambiental – ISA pretende-se identificar e avaliar, de maneira uniforme, as condições de 

saneamento de cada município.  

Vale ressaltar que o ISA tem sua aplicabilidade direcionada para as zonas urbanas 

e/ou de expansão urbana dos municípios, pois nas áreas rurais ficaria prejudicada devido, 

sobretudo, à inexistência da prestação de dados ou dos serviços que são avaliados pelo modelo 

proposto. 

O ISA é composto por uma série de indicadores selecionados a partir de algumas 

variáveis identificadas nas áreas de saneamento ambiental, socioeconômico, da saúde pública e 

dos recursos hídricos. Foram escolhidas as variáveis disponíveis e de fácil tabulação. É formado 

por seis grupos de indicadores: Indicador de Abastecimento de Água (IAB); Indicador de Esgoto 

Sanitário (IES); Indicador de Resíduos Sólidos (IRS); Indicador de Controle de Vetores (ICV); 

Indicador de Riscos de Recursos Hídricos (IRH ); e Indicador Sócio-econômico (ISE ). 

De acordo com o Manual Básico do ISA (SÃO PAULO, 1999), a esses indicadores 

“[...] devem ser juntadas, quando for o caso, informações relativas a Municípios e/ou regiões 

com presença de aspectos de salubridade ambiental peculiar ou relevante”. Nesse intuito, as 

ocupações espontâneas entram como uma variável preponderante no uso e ocupação do solo, 

existentes em inúmeros municípios brasileiros. Assim, tendo como horizonte essa variável, foi 

estabelecido o Indicador de Salubridade Ambiental para Favelas – ISA/F a ser utilizado em 

todos os municípios envolvidos com a questão da favela. 

Este indicador, utilizando o mesmo método proposto pelo ISA, tem por objetivo 

avaliar a situação de salubridade ambiental de áreas ocupadas por favela, por meio da utilização 

de indicadores específicos. 

É importante mencionar que o ISA/F estabelece um critério de pontuação, isto é, 

uma valoração numérica para cada indicador que o compõe, de forma a permitir uma 

classificação das favelas existentes no município de acordo com as condições de salubridade 

ambiental de cada uma delas. 

Em relação ao critério de pontuação, o ISA/F utiliza o mesmo método do ISA. Vale 

observar que a avaliação realizada pelo ISA busca verificar a salubridade em nível municipal, 

enquanto a do ISA/F é realizado em uma escala específica para ocupações espontâneas, com 

abrangência local, isto é, seu campo de ação encontra-se delimitado pelo perímetro do terreno 

ocupado por cada favela analisada.  
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Os resultados obtidos pelo ISA/F quando agregados à avaliação de salubridade geral 

do município, ou seja, do relatório do ISA, permite leitura mais qualificada da salubridade 

ambiental daquele município. 

Observa-se que o ISA/F, além de ser utilizado para complementar o relatório do ISA, 

também pode representar um objetivo maior, ou seja, ser tratado como um instrumento para 

subsidiar processos de tomada de decisão no município cujos resultados são em benefício da 

melhoria da qualidade de vida da população local. 

Vale lembrar que os resultados obtidos pelo ISA - por serem constituídos de 

indicadores que abordam a questão da salubridade ambiental do município de forma mais ampla 

- contribuiem também para auxiliar a análise mais detalhada do ISA/F. 

Com a implantação do ISA pretende-se “[...] dar transparência à administração 

pública e subsídios a ações dos Poderes Executivo e Legislativo de âmbitos Municipal, Estadual 

e Federal” (SÃO PAULO, 1999, p. 7). 

 

 

2.4.2 Indicador de Salubridade Ambiental para Favela – ISA/F: conceito  

 

O Indicador de Salubridade Ambiental para Favela – ISA/F usado por esta 

dissertação foi desenvolvido pelo Doutor em Engenharia Marco Antonio Plácido de Almeida em 

sua tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1999) de acordo com o 

escopo do ISA, e constitui-se em parte integrante do relatório do município, para toda região que 

apresentar um volume relevante de favelas, seja em números de barracos, famílias ou extensão 

territorial ocupada, que o Poder Público municipal considere significativa a ponto de entender 

que seja recomendada uma análise da situação de salubridade ambiental desta questão 

especificamente. 

Este indicador tem por objetivo específico verificar as condições gerais de 

salubridade ambiental de uma favela urbanizada. Os indicadores que compõem o ISA/F  

possuem sensibilidade suficiente para permitir que qualquer ocupação dessa natureza possa ser 

avaliada pelo método proposto e tenha seus resultados, em cada área, comparados 

eqüitativamente. 
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O ISA/F foi elaborado a partir da necessidade de verificar, periodicamente, as 

condições de salubridade ambiental de favelas urbanizadas. Neste sentido, aplicou-se um método 

- apoiado em parâmetros técnicos de comprovada validade científica - simples, direto e 

relativamente pouco trabalhoso de ser aplicado. 

Foram selecionados catorze indicadores: Indicador de Cobertura em Abastecimento 

de Água (ICA); Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanques Sépticos (ICE); Indicador 

de Coleta de Lixo (ICR); Indicador de Drenagem (IDR); Indicador de Vias de Circulação (IVC); 

Indicador de Segurança Geológica-Geotécnica (ISG); Indicador de Densidade Demográfica 

Bruta (IDD); Indicador de Energia Elétrica (IEL); Indicador de Regularização Fundiária (IRE); 

Indicador de Varrição (IVA); Indicador de Iluminação Pública (IIP); Indicador de Espaço 

Público (IEP); Indicador de Renda (IRF) e Indicador de Educação (IED). 

Para a definição dos indicadores que compõem o ISA/F (ALMEIDA, 1999) foi 

utilizado como referencial teórico os estudos desenvolvidos por PIZA et al. (1986), GARCIAS 

(1991), SANTANA et al. (1994), SÃO PAULO (1999), entre outros. 

Entre os autores que propõem a utilização de indicadores para a análise da situação 

ambiental em áreas urbanas, destaca-se TASCHNER (1982) que afirma: “[...] a eleição de 

indicadores depende não só do marco teórico com o qual se está trabalhando, como também de 

uma série de decisões referentes às possibilidades técnicas de medição”. 

Os indicadores selecionados têm por objetivo mensurar, de forma individualizada, os 

elementos que interferem na funcionalidade das ações existentes na favela. Sua representação 

será realizada por meio de uma pontuação, cuja variação encontra-se no intervalo de 0 (zero) a 

100 (cem). Após o cálculo da pontuação de todos os indicadores propostos, os resultados obtidos 

são agregados por intermédio do ISA/F e calculada a nota média final correspondente. 

Considera-se que uma favela urbanizada apresenta uma situação de salubridade 

positiva quando obtiver uma pontuação: 85 < ISA/F < 100; uma situação de salubridade 

moderada quando obtiver uma pontuação: 70 < ISA/F < 85; e uma situação de salubridade 

insatisfatória quando obtiver uma pontuação: ISA/F menor que 70.  

Essa pontuação é calculada pela média ponderada dos indicadores, por meio da 

seguinte fórmula: 
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Sendo:  

ICA – Indicador de cobertura em abastecimento de água 

ICE –  Indicador de cobertura em coleta de esgoto e tanques sépticos 

ICR –  Indicador de coleta de lixo 

IDR –  Indicador de drenagem 

IVC – Indicador de vias de circulação 

ISG – Indicador de segurança geológico-geotécnica 

IDD – Indicador de densidade demográfica bruta 

IEL – Indicador de energia elétrica 

IRE – Indicador de regularização fundiária 

IVA – Indicador de varrição 

IIP – Indicador de iluminação pública 

IEP –  Indicador de espaço público 

IRF –  Indicador de educação 

 

O objetivo de cada um desses indicadores está contido no Quadro 3. 

QUADRO 3 - INDICADORES DO ISA/F E SEUS OBJETIVOS 
Indicadores Objetivos 

Indicador de Cobertura em 
Abastecimento de Água (ICA);  

Quantificar os domicílios atendidos por sistemas 
de abastecimento de água com controle sanitário 

Indicador de Cobertura em Coleta de 
Esgoto e Tanques Sépticos (ICE); 

Quantificar os domicílios atendidos por rede de 
esgotos e/ou tanques sépticos 

Indicador de Coleta de Lixo (ICR); Quantificar os domicílios atendidos por coleta de 
lixo 

Indicador de Drenagem (IDR); Identificar a situação das vias de circulação e das 
moradas em relação à drenagem das águas 
pluviais 

Indicador de Vias de Circulação 
(IVC); 

Identificar as condições de acesso às moradas e a 
viabilidade da implantação das redes de infra-
estrutura 

ISA/F = (ICA + ICE + ICR + IDR + IVC + ISG + IDD + IEL + IRE + IVA+ IIP + IEP + IRF + IED) ÷ 14 
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Indicador de Segurança Geológica-
Geotécnica (ISG); 

Verificar a existência de situações de risco 
induzidas pela população ou o aparecimento de 
novas situações 

Indicador de Densidade 
Demográfica Bruta (IDD); 

Identificar a densidade demográfica bruta da área 

Indicador de Energia Elétrica (IEL); Verificar o número de moradias que dispõe de 
energia elétrica de forma individualizada 

Indicador de Regularização 
Fundiária (IRE); 

Identificar a situação da propriedade do terreno e 
a possibilidade da regularização fundiária quando 
necessária 

Indicador de Varrição (IVA); Identificar se o serviço está sendo prestado 
Indicador de Iluminação Pública 
(IIP); 

Identificar o número de moradias que possui 
frente voltada para via de circulação iluminada 
pela concessionária de serviço 

Indicador de Espaço Público (IEP); Quantificar os espaços públicos, incluindo as vias 
de circulação – sem tráfego de veículos – no 
interior da favela 

Indicador de Renda (IRF) e Indicar a capacidade de pagamento da população 
pelos serviços e a capacidade de investimento 
pelo município que podem ser avaliados através 
de:  
- distribuição de renda abaixo de três salários 
mínimos; 
- renda média 

Indicador de Educação (IED). Indicar a linguagem de comunicação nas 
campanhas de educação sanitária e ambiental 
através de: 
- índice de nenhuma escolaridade; 
- índice de escolaridade até 1° grau 

Fonte: ALMEIDA (1999) 

 

A opção em trabalhar com valores eqüiponderantes respaldou-se, primeiro, no fato 

de que concretamente há uma inter-relação sistêmica entre esses elementos. Pode-se afirmar 

também que dadas as características intrínsecas de cada indicador proposto, a comparação direta 

entre eles demandaria estudos específicos muito além do objetivo apresentado. 

Desta forma, optou-se por utilizar aqueles indicadores que apresentassem a mesma 

paridade de valores evitando, assim, atribuir pesos diferenciados. O resultado final foi o cálculo 

da média ponderada entre eles e a adoção dessa pontuação média como a nota final da favela. 

Importa destacar que, para a compreensão efetiva da situação da salubridade 

ambiental, torna-se necessário que se observe individualmente os resultados apresentados por 

cada um dos indicadores analisados e seus respectivos componentes, para que não se incorra no 

risco de realizar  avaliação incorreta.  
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Entende-se que esta nota final pode ser utilizada, entre outras funções, como 

referência para o estabelecimento da hierarquização das favelas, quando empregada de modo 

comparativo com outras áreas avaliadas, permitindo que se caracterize o nível de necessidades e 

demandas prioritárias entre as favelas de um mesmo município. 

A proposta do estudo é a utilização do ISA/F em favelas urbanizadas e favelas não 

urbanizadas com o intuito de traçar um comparativo entre elas. A situação particular da 

utilização deste modelo em favelas não urbanizadas implica estudos mais acurados em relação 

aos possíveis riscos existentes, os quais, a princípio, não deveriam existir em uma favela 

urbanizada.  

O ISA/F deve ser utilizado também como instrumento de avaliação continuada, 

considerando-se, para esse fim, que tanto as obras de engenharia executadas quanto os serviços 

urbanos prestados no dia-a-dia de uma ocupação espontânea estão sujeitos a alterações. Estas 

alterações podem ocorrer pelo uso cotidiano, por ocasião da realização de serviços de 

manutenção do projeto implantado, ou pela falta de qualidade, ou eficiência dos serviços 

urbanos prestados. 

 

 

2.4.2.1 Cálculos 

 

2.4.2.1.1 Indicador de Cobertura em Abastecimento de Água (ICA) 

 

Este indicador quantifica os domicílios atendidos pelos sistemas de abastecimento de 

água com controle sanitário. A relevância deste indicador está relacionada à necessidade 

inquestionável de elevação dos níveis de salubridade ambiental na favela. O conhecimento da 

porcentagem de domicílios atendidos pelo serviço é importante, pois a água constitui um dos 

serviços básicos fundamentais para garantir aos moradores condições adequadas de vida. 

Por meio da utilização do Índice de Regularização, procura-se identificar o número 

de ligações regulares entre o número de domicílios atendidos com abastecimento de água e, 

conseqüentemente, o número de ligações irregulares. Observa-se que muitas concessionárias que 

prestam esse tipo de serviço não possuem cadastro atualizado, o que favorece a continuidade da 

situação irregular. 



 

 

60

A esse índice foi atribuído um peso máximo de 10%, pois o número de domicílios 

atendidos torna-se a questão principal a ser verificada pelo Indicador de Cobertura em 

Abastecimento de Água proposto. Considera-se que o modo como está sendo realizado o 

atendimento (ligações regulares ou irregulares) constitui um fato que deve ser verificado de 

forma a apontar uma deficiência a ser sanada. 

 

Critério de cálculo:  

 

 

 

Sendo: 

ICA =  Indicador de cobertura em abastecimento de água 

DFA =  Domicílios na favela atendidos com abastecimento de água 

DFT = Domicílios totais na favela 

DFC =  Domicílios na favela atendidos que recebem conta de água 

K =  Índice de regularização 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 

 

2.4.2.1.2 Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanque Sépticos (ICE)  

 

O indicador quantifica os domicílios atendidos por rede de esgoto e tanques sépticos. 

Ele reveste-se de importância, dadas as condições de salubridade ambientais que estão 

diretamente relacionadas aos níveis de saneamento existentes nas favelas. Da mesma forma que 

o abastecimento de água, a urbanização de favela só poderá ser considerada terminada quando 

forem viabilizadas condições para que todas as moradias sejam atendidas com coleta de esgoto 

e/ou tanques sépticos, pois ela é essencial para garantir os níveis de salubridade, proteção do 

meio ambiente e salvaguarda da saúde pública. 

ICA = (DFA ÷ DFT) × 100 × K (%) K = 0,9 + [(DFC ÷ DFT) ÷ 10] 
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Através do Índice de Regularização, procura-se identificar o número de ligações 

regulares (que recebem conta) entre o número de domicílios atendidos com coleta de esgoto e, 

conseqüentemente, o número de ligações irregulares. Vale observar que este índice não verifica 

as condições do sistema, mas apenas o número de domicílios regularizados junto à 

concessionária ou a quem de direito. 

A esse índice foi atribuído um peso máximo de 10%, pois se entende que o número 

de domicílios atendidos constitui-se na questão principal a ser verificada pelo Indicador de 

Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanques Sépticos. 

 

Critério de cálculo:  

 

 

 

Sendo: 

ICE =  Indicador de cobertura em coleta de esgoto e tanque sépticos 

DFE =  Domicílios na favela atendidos por coleta de esgoto e tanque sépticos 

DFT = Domicílios totais na favela 

DFR =  Domicílios na favela atendidos que recebem conta de coleta de esgoto 

K =  Índice de regularização 

 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 

 

2.4.2.1.3 Indicador de Coleta de Lixo (ICR) 

 

O indicador se destina a quantificar os domicílios atendidos por coleta de lixo. A 

importância do indicador está diretamente ligada à necessidade de verificar se a coleta de lixo 

ICE = (DFE ÷ DFT) × 100 × K (%) K = 0,9 + [(DFR ÷ DFT) ÷ 10] 
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está ocorrendo de forma adequada, dada a estreita relação entre as condições de higiene de uma 

área e o estado geral de saúde de seus moradores. Através da coleta adequada de lixo consegue-

se garantir a manutenção da salubridade e da saúde pública, mas se constatada a sua inexistência, 

resta favorecido o aparecimento de vetores de doenças.  

O Índice de Regularização foi elaborado de forma a verificar se existem locais e se 

são adequados para o acondicionamento e armazenamento do lixo nas áreas próximas à via de 

circulação por onde trafega o caminhão coletor, entendendo-se como adequados os locais e 

recipientes que evitam: proliferação de insetos, impacto visual e olfativo, acidentes - lixo 

infectante (JARDIM, 1995). Esses locais de depósitos são importantes porque, caso não sejam 

adequados, acabam se tornando ponto de acumulação de detritos e, conseqüentemente, geradores 

de poluição. Os recipientes utilizados variam conforme o volume a ser acondicionado e as 

características do local. 

O dimensionamento apropriado de tais recipientes é importante já que, muitas vezes, 

o morador, ao encontrar a caçamba para depósito de lixo lotada, acaba jogando-o próximo dali 

ou em qualquer canto existente na favela. 

A esse indicador foi atribuído um peso máximo de 10%, pois se entende que caso 

ocorra a deposição do lixo em lugares inadequados, isto é, fora da favela, haverá uma 

transferência do problema para o bairro. O índice busca somente apontar a existência da 

irregularidade de forma a chamar a atenção para o problema. 

Critério de cálculo:  

 

 

Sendo: 

ICR =  Indicador de coleta de lixo 

DFL =  Domicílios na favela com coleta de lixo (direta ou indiretamente) 

DFT = Domicílios totais na favela 

DDL =  Domicílios que depositam o lixo em locais adequados 

K =  Índice de adequabilidade do local para a deposição de lixo 

 

ICR = (DFL ÷ DFT) × 100 × K (%) K = 0,9 + [(DDL ÷ DFT) ÷ 10] 
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Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 

 

2.4.2.1.4 Indicador de Drenagem (IDR)  

 

Qualifica a situação do sistema de drenagem nas áreas habitacionais e de circulação, 

que pode ser avaliada através do: Índice de Drenagem das Vias de Circulação (IDC), Índice de 

Drenagem Habitacional (IDH), Índice de Permeabilidade (K). 

Esse indicador avalia a eficiência do sistema de drenagem implantado. Por meio da 

consulta censitária direta com os moradores foi identificada a existência de problemas de 

drenagem que representem riscos às moradias ou que impeçam a livre circulação dos moradores 

em dias de chuva. 

O Índice de Permeabilidade foi elaborado para verificar as áreas descobertas e 

permeáveis existentes nas vias de circulação e demais espaços públicos em relação a sua área 

total. A existência desses espaços contribui para aliviar o sistema de drenagem e manter o 

equilíbrio climático. Para efeito de cálculo deve-se computar toda área correspondente aos 

espaços públicos não impermeabilizados: espaços gramados, áreas de lazer e vias de circulação 

com pavimentações que permitem a infiltração das águas pluviais no solo. 

Nesse sentido, quanto mais impermeabilizada estiver a favela, maior será a área 

contribuinte a ser drenada e, conseqüentemente, o volume de escoamento superficial. 

Deve-se destacar que o aumento da superfície drenada acarreta o acréscimo da 

quantidade de poluição difusa que escorre para os córregos (SPIRN, 1995). Como se trata de 

uma área de favela, a probabilidade de haver uma imensa carga de poluentes torna-se 

significativamente mais acentuada. 

Esse índice recebeu um peso máximo de 10%, cuja pontuação busca chamar a 

atenção para a questão da permeabilização das áreas urbanizadas. 
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Critério de cálculo: 

 

 

Sendo: 

IDR =        Indicador de drenagem 

IDC =  Índice de drenagem das vias de circulação 

IDH =  Índice de drenagem habitacional 

IDC =  (DHC ÷ DFT) × 100 

IDH =  (DHD ÷ DFT)  ×  100 

DHC =  Número de habitações com problemas no acesso à moradia em dias de 

chuva 

DHD =  Número de habitações com problemas de inundação na moradia em dias 

de chuva 

DFT =  Domicílios totais na favela 

ATO =  Área total da favela 

AAP =  Áreas permeáveis 

K =  Índice de permeabilidade. 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 

 

2.4.2.1.5 Indicador de Vias de Circulação6 (IVC)  

 

O indicador verifica as condições de livre acesso para todas as moradias através das 

vias internas de circulação, a viabilidade técnica da execução e a manutenção das redes de infra-
                                                           
6  Via de Circulação é termo adotado porque a PMSP a considera parte do Sistema Viário, representado pelo espaço 
de circulação de veículos ou pedestres, ao invés de Viela, definida como “o espaço destinado à circulação de 
pedestres, interligando dois logradouros, sem qualquer tipo de acesso de lotes para ela, com largura de até quatro 
metros entre os alinhamentos”, termo considerado inadequado já que existe uma quantidade significativa de 
moradias com a frente voltada para a parte interna da favela, as vias de circulação (SÃO PAULO, 1991). 

IDR= {100 – [(IDC + IDH) ÷ 2]} × K (%) K = 0,9 + [(AAP ÷ ATO) ÷ 10] 
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estrutura. Através deste indicador é possível verificar a porcentagem de domicílios que possui 

acesso direto para as vias de circulação, uma vez que tal fato constitui-se numa das questões 

básicas a ser resolvida por ocasião da urbanização de favela.  

No Índice de Largura Média das Vias adotou-se, para efeito de pontuação, quatro 

faixas de largura para as vias de circulação. Para a definição dessas faixas foram consultados os 

parâmetros técnicos para a execução e a manutenção das redes de infra-estrutura, propostos 

pelos documentos: “Estudo de Normas Legais de Edificação e Urbanismo Adequadas às Áreas 

de Assentamentos Subnormais ou de Baixa Renda”, elaborado pela Fundação Prefeito Faria 

Lima (CEPAM, 1982); “Normas e Especificações  para Elaboração de Projetos de 

Urbanização de Favelas”, preparada pela PMSP (SÃO PAULO, 1994); Decreto do Município 

de São Paulo nº  31.601, de 26 de maio de 1992, que dispõe sobre critérios urbanísticos para 

empreendimentos habitacionais de interesse social e a NBR 9050, norma reguladora da 

Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT (2004), que trata da acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Partindo dos parâmetros referentes ao dimensionamento das vias de circulação, foi 

realizada sobreposição dos aspectos, como: a circulação de pedestres, a pavimentação, a rede de 

abastecimento de água, a rede de recolhimento de esgoto, a drenagem e a colocação de postes 

para energia elétrica. Dessa forma, foram definidas as faixas de largura mais adequadas que 

possibilitem a funcionalidade dos diferentes sistemas, sem que haja interferência entre eles, 

sendo atribuído um índice N para cada faixa de valores. Através de levantamento de campo, 

define-se o número de domicílios para cada via de circulação conforme as quatro faixas de 

largura proposta. 

 

Critério de cálculo:  

 

Sendo: 

IVC =  Indicador de vias de circulação 

DHVn
7 =    Número total de habitações8 com acesso direto para a via de circulação 

                                                           
7   O n varia de 1 a 5 conforme Figura 1. 

IVC = {[(DHV1 × K1) + (DHV2 × K2) + (DHV3 × K3) + (DHV4 × K4) + (DHV5 × K5)] ÷ DFT }× 100(%) 
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DFT = Domicílios totais na favela 

K =  Índice referente à largura média das vias de circulação9, conforme a  

Figura 3. 

 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 
Largura das Vias de Circulação 

(metros) 
Índice 

(kn) 
Grau de 

viabilidade 
DHV1 largura ≥ 6,00 k1= 1,00 ótimo 
DHV2 3,60 ≤ largura < 6,00 k2= 0,70 bom 
DHV3 1,20 ≤ largura < 3,60 k3= 0,35 regular 
DHV4 largura < 1,20 k4= zero comprometida 
DHV5 moradia sem acesso direto para 

a via de circulação 
k5= zero comprometida 

Fonte: ALMEIDA (1999) 
Figura 1. Largura das vias de circulação: índice k e grau de viabilidade. 

 

 

2.4.2.1.6 Indicador de Segurança Geológico-Geotécnica (ISG)  

 

Este indicador identifica a existência de áreas sujeitas à ocorrência de riscos de 

natureza geológica-geotécnica existentes nas favelas urbanizadas, que possam ameaçar a vida de 

seus moradores. 

O indicador proposto utiliza-se de critérios de classificação para a área de risco já 

consagrada, estabelecendo três padrões de situações de risco geológico-geotécnico, de forma a 

retratar a existência de risco na área onde se encontra localizada a favela. Alguns dos conceitos 

utilizados para elaboração deste indicador foram debatidos nos seguintes documentos: SÃO 

PAULO (1994), CARVALHO (1998) e PELOGGIA (1998). 

O conceito de segurança geotécnica (ou geológico-geotécnica) pode ser entendido - 

no âmbito da análise de riscos geológicos urbanos -, como uma medida inversa da 

hierarquização de riscos estabelecidos. Uma situação de alto ou médio risco significaria uma 

                                                                                                                                                                                           
8   Domicílios com frente para duas vias adotar o k correspondente à via com largura maior. 
9   Para cada faixa de largura das vias de circulação, multiplicar o número de habitações que possui testada para 
aquela via pelo k correspondente a largura média da via. 
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iSP = (ASP ÷ ATO) × 100 

iSR = (ASR ÷ ATO) × 50 

iSD = (ASD ÷ ATO) × zero 

segurança geológico-geotécnica precária ou deficiente, respectivamente. À situação de baixo 

risco corresponderia uma segurança razoável. 

A definição dessas situações de risco - alta, moderada ou baixa - é descrita por 

PELOGGIA (1998, p. 193): 

 
Risco Alto (RA): caracteriza uma área com grande probabilidade de ocorrência de 
fenômenos geológicos-geotécnicos, induzidos ou não, recorrentes ou generalizados e 
envolvendo volumes tais de material mobilizado que os tornem potencialmente 
causador de vítimas entre a população. [...] 
Risco Moderado (RM): define uma área com possibilidade de ocorrência de fenômenos 
geológicos-geotécnicos, preferencialmente de caráter localizado ou envolvendo 
pequenos volumes de material mobilizado, tais que seja potencialmente reduzida à 
probabilidade de danos ou vítimas entre a população, ou naturalmente de baixo poder 
destrutivo (tais como recalques etc.). [...] 
Risco Baixo (RB): representa condições de estabilidade satisfatórias em função da 
baixa possibilidade de desenvolvimento de fenômenos destrutivos potencialmente 
causadores de danos ou vítimas entre a população, caso não haja mudanças 
significativas tias condições existentes. 

 

 

Critério de cálculo:  

 

 

 

Sendo: 

ISG =  Indicador de segurança geológico-geotécnica 

ISP =  Índice de segurança plena 

ISR = Índice de segurança razoável 

ISD =  Índice de segurança deficiente e/ou precária 

 

ASP =  %, em m² de área total da favela, em situação sem risco 

ASR =  %, em m² de área total da favela, em situação de risco baixo 

ASD =  %, em m² de área total da favela, em situação de risco alto ou moderado 

ATO =  Área total da favela em m² 

ISG = (iSP + iSR) × iSD 
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Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem). O ISG será obtido através do critério de cálculo 

e a pontuação correspondente, conforme a Figura 2. 

 

ISG Pontuação 

90< ISG ≤ 100 100 pontos 

80< ISG ≤ 90 80 pontos 

70< ISG ≤ 80 60 pontos 

ISG ≤ 70 0 pontos 

Fonte: ALMEIDA (1999) 
Figura 2. Faixas de classificação do ISG e  pontuação correspondente 

 

 

A Figura 3 apresenta um quadro contendo os Indicadores de Segurança Geológico-

Geotécnica e a hierarquização de risco correspondente. 

 

Indicador de Segurança Geológica-Geotécnica Hierarquização de Risco 

Índice de Segurança Plena Sem Risco 

Índice de Segurança Razoável Risco Baixo 

Índice de Segurança Precária e/ou Deficiente Risco Alto e/ou Moderado 

Fonte: ALMEIDA (1999)  
Figura 3. Indicador de segurança geológico-geotécnica e hierarquização de risco 

 
 

 

2.4.2.1.7 Indicador de Densidade Demográfica Bruta (IDD) 

 

Identifica a densidade demográfica bruta da favela. Apresenta cinco faixas de valores 

limites de densidade, selecionados a partir de critérios já consagrados por pesquisadores da 

matéria (JACOBS, 1961; KALBERMATTEN et al., 1982; RODRIGUES, 1986; ODUM, 1988, 

MASCARÓ, 1989; MORETTI, 1993; ACIOLY; DAVIDSON, 1998; entre outros). 

A questão da densidade ideal nas áreas urbanas não é consensual entre os autores 

citados. Nesta direção, para o estabelecimento das faixas de densidade demográfica, procurou-se 

agrupar valores de densidade com maior anuência. De acordo com CHAPIN (1965), a 
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“densidade está geralmente baseada no que é considerado desejável no interesse público sob 

ponto de vista de saúde pública e segurança”. 

 

Critério de cálculo:  

 

 

Sendo: 

IDD = Indicador de densidade demográfica bruta 

DMT = Moradores totais da favela 

ATO =  Área total, em hectare (ha), ocupada pela favela 

 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem) de acordo com a faixa de densidade demográfica 

bruta estabelecida e a pontuação correspondente, conforme a Figura 4. 

 
 

Faixa de Densidade Demográfica Bruta (hab/ha) Pontuação 

IDD ≤ 450 100 pontos 

450 < IDD ≤ 900 80 pontos 

900 < IDD ≤ 1.350 60 pontos 

1.350 < IDD 40 pontos 

Fonte: ALMEIDA (1999) 
Figura 4. Faixas de densidade demográfica bruta e a pontuação correspondente  

 

 

2.4.2.1.8 Indicador de Energia Elétrica (IEL) 

 

O indicador expressa o número de domicílios atendidos com fornecimento de 

energia elétrica pela concessionária. Foi calculado a partir de dados específicos: domicílios totais 

na favela (DFT) e o número de domicílios com energia elétrica (DHE). 

A importância desse indicador está na identificação da abrangência do atendimento 

IDD = (DMT ÷ ATO) 
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do serviço de fornecimento de energia elétrica. Este serviço é  fundamental para garantir os 

patamares mínimos de condições de vida para a população, além de contribuir para a 

recuperação ambiental das favelas. 

Entretanto, a energia elétrica, quando não utilizada de acordo com as normas de 

segurança, representa um perigo contínuo para os moradores, tanto individualmente (para o 

morador) quanto coletivamente (para a favela), devido às possibilidades de incêndio e de sua 

rápida propagação. 

O Índice de Regularização foi elaborado para verificar a situação de regularidade por 

meio da identificação do número de domicílios que recebem conta de energia elétrica.  

A esse índice foi atribuído um peso máximo de 10%, uma vez que se entende que o 

número de domicílios atendidos constitui-se na questão principal a ser verificada pelo Indicador 

de Energia Elétrica. A maneira como está sendo realizado o atendimento (ligações regulares ou 

clandestinas) constitui-se em um fato secundário, mas que deve ser verificado de modo a apontar 

uma deficiência a ser sanada. 

 

Critério de cálculo:  

 

 

 

Sendo: 

IEL =  Indicador de energia elétrica 

DHE =  Domicílios na favela com energia elétrica 

DFT = Domicílios totais na favela 

DHL =  Domicílios na favela que recebem conta de energia elétrica 

K =  Índice de regularização 

 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 

IEL = (DHE ÷ DFT) × 100 × K (%) K = 0,9 + [(DHL ÷ DFT) ÷ 10] 



 

 

71

2.4.2.1.9 Indicador de Regularização Fundiária (IRE) 

 

Verifica a situação fundiária da propriedade da área onde se encontra localizada a 

favela. Será calculado a partir de quatro índices: índice da situação fundiária regularizada (IRG); 

índice da situação fundiária passível de regularização, com projeto de lei já em tramitação 

(IRP); índice da situação fundiária passível de regularização, sem projeto de lei tramitando 

(IRT); índice da situação fundiária sem possibilidade de regularização em curto prazo 

(administração vigente) (IRC). A cada índice foi atribuída uma determinada pontuação, conforme 

Figura 5. 

 

Situação da Regularização Fundiária Pontuação 
Situação fundiária regularizada 100 pontos 
Situação fundiária passível de regularização, com projeto de 
lei já em tramitação 

80 pontos 

Situação fundiária passível de regularização, sem projeto de 
lei já em tramitação 

60 pontos 

Situação fundiária sem possibilidade de regularização na atual 
administração 

zero 

Fonte: ALMEIDA (1999) 
Figura 5. Situação da regularização fundiária e pontuação correspondente 

 

Os moradores, quando possuem segurança de propriedade, investem mais em suas 

moradias, desta forma cria-se melhores condições habitacionais e, conseqüentemente, de 

salubridade ambiental. 

Sabe-se que quando existe a dúvida sobre a propriedade e o receio de que possa 

ocorrer uma ação de despejo a qualquer momento, a população apenas investe o necessário para 

garantir um mínimo de conforto, salvo algumas exceções. Essa falta de investimento faz com 

que haja uma estagnação em relação à melhoria da qualidade das habitações e das áreas em seu 

entorno. 

 

Critério de cálculo:  

 

 
IRE = IRG + IRP + IRT + IRC 
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iRP = (DRP ÷ DFT) × 80 

iRT = (DRT ÷ DFT) × 60 

iRC = (DRC ÷ DFT) × zero 

Sendo: 

IRE =  Indicador de regularização fundiária 

 

 

IRG =  Índice da situação fundiária regularizada 

IRP =  Índice da situação fundiária passível de regularização, com projeto de lei 

em tramitação 

 

IRT =  Índice da situação fundiária passível de regularização, sem projeto de lei 

em tramitação 

IRC =  Índice da situação fundiária sem possibilidade de regularização em curto 

prazo 

 

DFT = Domicílios totais na favela 

DRG =  Domicílios localizados em área com situação fundiária regularizada 

DRP =  Domicílios localizados em área com situação fundiária passível de 

regularização, com projeto de lei tramitando 

DRT =  Domicílios localizados em área com situação fundiária passível de 

regularização, sem projeto de lei tramitando 

DRC =  Domicílios localizados em área com situação fundiária sem possibilidade 

de regularização em curto prazo 

 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 

 

 

 

iRG = (DRG ÷ DFT) × 100  
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2.4.2.1.10 Indicador de Varrição (IVA) 

 

O indicador verifica a existência de varrição no interior das favelas. Por meio da 

varrição consegue-se evitar problemas de saúde pública, ambientais, visuais e estéticos 

ocasionados pelo lixo existente no chão. 

Assim, os serviços de varrição são importantes não só para a higiene da favela como 

para a sua valorização. O lixo lançado no chão pelos transeuntes ou disposto de forma 

inadequada pode contaminar, principalmente, a água e o solo. É responsável pelas doenças de 

pele e infecções graves através da água ou do solo poluído, quanto entra em contato com o ser 

humano. 

 

Critério de cálculo:  

 

 

Sendo: 

IVA =    Indicador de varrição 

DHBv
 =   Número de domicílios atendidos com serviço público de varrição 

DHBm
 =  Número de domicílios em que, na ausência do serviço público de varrição, o 

próprio  morador realiza o serviço 

DHBn
 =  Número de domicílios em que não existe o serviço público de varrição e o 

morador também não varre as vias de circulação em frente a sua moradia 

DFT = Domicílios totais na favela 

K =  Índice de varrição é dado pela Figura 6. 

Serviço de Varrição k 
Serviço de varrição realizado pela prefeitura ou empresa 
particular 

k1 = 1 

Serviço de varrição da viela realizado pelo próprio morador (á 
frente de seu domicílio) 

k2 = 0,60 

Nem a prefeitura nem o morador realiza o serviço de varrição das 
vielas 

k3 = 0 

Fonte: ALMEIDA (1999) 
Figura 6. Serviço de varrição e valores correspondentes ao índice K 

IVA = {[(DHBv × K1) + (DHBm × K2) + (DHBn × K3) ÷ DFT }× 100(%) 
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Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 

 

2.4.2.1.11 Indicador de Iluminação Pública (IIP) 

 

Constata a existência de iluminação pública no sistema viário e espaços públicos 

existentes no interior das favelas. A importância desse indicador está relacionada diretamente às 

condições de segurança aos moradores que circulam pela favela no período noturno. 

Nessa direção, a garantia de iluminação das vias de circulação constitui-se num 

serviço de utilidade pública importante para assegurar aos moradores a possibilidade de 

exercerem atividades durante o período noturno com mais segurança. 

 

 

Critério de cálculo:  

 

 

 

Sendo: 

IIP =  Indicador de iluminação pública 

DHP =  Número de domicílios na favela cuja via de circulação possua iluminação 

pública 

DFT = Domicílios totais na favela 

 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem), sendo diretamente proporcional ao percentual 

obtido através do critério de cálculo. 

 

IIP = [(DHP ÷ DFT) × 100] (%) 
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2.4.2.1.12 Indicador de Espaço Público (IEP) 

 

Verifica a existência de áreas no interior das favelas que possam servir como espaço 

público para fins de recreação ou lazer. A importância deste indicador está relacionada à 

necessidade de locais para a prática de “atividades ao ar livre, como jogos, festas, campanhas de 

vacinação, assembléias etc.” (DUARTE et al. 1996). 

A existência de mais espaços públicos nas favelas pode contribuir para a diminuição 

da violência nessas áreas. 

 

Critério de cálculo:  

 

 

 

Sendo: 

IEP =         Indicador de espaço público 

DMT =        Número de moradores totais da favela 

AEP =     Área total dos espaços públicos considerados aptos* para serem usados 

como espaço para lazer e recreação 

ARE =     Áreas remanescentes, em m² 

AVC =    Áreas das vias de circulação, em m² 

 

* Considerou-se como espaço público para fins de recreação as vias de circulação 

(AVC), desde que apresentem largura mínima de 1,80 m, de forma a possibilitar o cruzamento de 

duas pessoas adultas, com folga; vedada a circulação constante de veículos. Foram excluídas as 

áreas pertencentes às escadarias por representarem riscos de acidentes envolvendo as crianças. 

 

Pontuação: de 0 (zero) a 100 (cem) de acordo com a Figura 7. 

 
 

IEP = AEP ÷ DMT AEP = ARE + AVC 
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Espaço Público (m²/hab.) Pontuação 

IEP > 3,0 100 pontos 

2,34 < IEP ≤ 3,0 80 pontos 

1,38 ≤ IEP ≤ 2,34 60 pontos 

IEP < 1,38 40 pontos 

Fonte: ALMEIDA (1999) 
Figura 7. Espaço público existente e pontuação correspondente 

 

 

2.4.2.1.13 Indicador de Renda (IRF)  

 

Ele indica a capacidade de pagamento da população pelos serviços prestados e a 

capacidade de investimento do município. O conhecimento da possibilidade de pagamento da 

população da favela permitirá uma melhor definição dos programas a serem elaborados. Muitas 

vezes, não se trata de fornecer subsídios do Estado e sim, da elaboração de programas que visem 

resgatar a cidadania dos moradores. 

 

Critério de cálculo:  

 

 

 

Sendo: 

IRM =  Indicador de renda média 

I3S =  Indicador de distribuição de renda menor que 3 (três) salários mínimos 

IRF =  Indicador de renda da favela 

 

Pontuação: ordenar os resultados obtidos pelos indicadores de maneira crescente e 

dividi-los em quartis, onde no: 

 

IRF = (0,7 × I3S) + (0,3 × IRM) 
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• 1° quartil o IRF terá 100 (cem) pontos; 

• 4° quartil o IRF terá 0 (zero) ponto; 

• 2° e 3° quartis o IRF terá pontos interpolados entre 100 (cem) e 0 (zero) ponto. 

 

Observação: A pontuação desse indicador está vinculada à pontuação do IRF do ISA 

municipal ou do IRF das demais favelas existentes no município. Assim, não foi 

possível estabelecer o quartil em que se encontra posicionado o IRF obtido no 

trabalho, de forma a determinar sua pontuação. 

 

 

 

2.4.2.1.14 Indicador de Educação (IED)  

 

Indica a linguagem da comunicação a ser utilizada nas campanhas de educação 

sanitária e ambiental. Sua importância está diretamente relacionada aos programas ambientais a 

serem implantados na favela. Considera-se necessário conhecer o nível de escolaridade dos 

moradores da favela antes de preparar programas e cartilhas educativas, assim como qualquer 

outro material informativo de comunicação nas campanhas de educação sanitária e ambiental. 

 

Critério de cálculo:  

 

 

 

Sendo: 

IED =  Indicador de educação 

INE =  Indicador de nenhuma escolaridade 

IEI =  Indicador de escolaridade até 1° grau 

 

IED= (0,6 × INE) + (0,4 × IEI) 
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Pontuação: ordenar os resultados obtidos pelos indicadores de maneira crescente e 

dividi-los em quartis, onde no: 

 

• 1° quartil o IED terá 100 (cem) pontos; 

• 4° quartil o IED terá 0 (zero) ponto; 

• 2° e 3° quartis o IED terá pontos interpolados entre 100 (cem) e 0 (zero) ponto. 

 

Observação: A pontuação desse indicador está vinculada à pontuação do IED do ISA 

municipal ou do IED das demais favelas existentes no município. Assim, não foi 

possível estabelecer o quartil em que se encontra posicionado o IED obtido no 

trabalho, de forma a determinar sua pontuação. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Área de estudo 

 

Em pouco mais de duas décadas, o número de favelas em Fortaleza quase 

quintuplicou. Das 147 ocupações existentes no início da década de 80, houve um salto para 622 

em 2007, conforme dados da Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da 

Arquidiocese de Fortaleza (CDPDH, 2007). 

Para a realização do estudo comparativo com base no modelo ISA/F (indicador de 

salubridade ambiental) desenvolvido pelo Doutor em Engenharia Marco Antonio Plácido de 

Almeida em sua tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1999, 

foram selecionadas duas favelas na cidade de Fortaleza/CE em áreas de risco ambiental. 

A primeira é conhecida pelo nome de Castelo Encantado. Foi urbanizada pelo poder 

público com término das obras no ano de 1997, e está situada nas dunas do bairro Mucuripe 

beirando uma das margens do Riacho Maceió. Como a área da favela Castelo Encantado ocupa 

grandes dimensões territoriais foi escolhida para aplicação do estudo a sub-área 4 conhecida 

como Morro do Teixeira para quem, á época, foi destinada a maior parcela dos recursos 

financeiros de urbanização.  

A segunda favela é conhecida como Cidade de Deus e é uma ocupação espontânea 

com origem no ano de 2003. Fica localizada às margens do Riacho São João do Tauape, afluente 

do Rio Cocó, na parcela oeste da cidade no bairro São João do Tauape. Foi escolhida para o 

comparativo pelo fato de não se tratar de uma ocupação urbanizada.   

O mapa na seqüência permite visualizar as localizações das ocupações espontâneas 

eleitas como objeto de estudo. 
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Figura 8. Mapa de localização das ocupações objeto de estudo 

 

 

3.1.1 Ocupação espontânea Castelo Encantado 

 

A ocupação espontânea Castelo Encantado foi escolhida dentro de um conjunto de 

622 favelas (CDPDH, 2007) existente na cidade de Fortaleza. Fica localizada na Região 

Administrativa do Mucuripe juntamente com outras 34 áreas de ocupação. No início da 

urbanização, viviam na localidade cerca de 3.700 famílias, correspondendo a 27% do total de 

famílias faveladas de todo o Mucuripe, representando situação comum às outras regiões da 

cidade, onde as áreas de ocupação têm dimensões de bairros. 

Na ocupação existe uma situação privilegiada quanto à provisão de infraestrutura em 

relação às demais. Esta condição decorre, dentre outros fatores, da baixa efetividade das políticas 

públicas para urbanização de favelas. Deste conjunto de 3.700 famílias percebe-se que apenas 

um trecho – a chamada sub-área 4, do Morro do Teixeira, - concentrou a maior parte das obras 

de urbanização. Como a maioria das favelas da cidade próxima às áreas centrais, o Castelo 

Encantado possui maior oferta de infra-estrutura que a média da cidade, aproximando-se da 

configuração do espaço urbano formal.  
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Os investimentos em infra-estrutura pelo poder público têm sido restritos às favelas 

estratégicas, como é o caso do Castelo Encantado, encravado na região administrativa do 

Mucuripe, uma região nobre segundo o mercado imobiliário, totalmente incorporada à paisagem 

turística da cidade. 

Esta favela representa um exemplo de ocupação das áreas de risco ambiental, situada 

sobre as dunas do Mucuripe (beirando uma das margens do riacho Maceió) em sua porção oeste. 

Do conjunto de situações de risco de deslizamento, o Castelo Encantado foi, ao longo dos anos, 

uma das 10 áreas com maior risco. Todavia, vale lembrar que esta pesquisa se deteve num trecho 

da favela conhecido como Sub-área 4 – Morro do Teixeira, onde o risco de deslizamento sempre 

se fez presente, debelado somente após a conclusão das obras de urbanização. 

Como afirma o diagnóstico geo-ambiental da Região Metropolitana de Fortaleza,  

 

[...] na cidade de Fortaleza, bairros populosos como o Castelo Encantado, o Serviluz, a 
Barra do Ceará e o Pirambu sofrem graves problemas relacionados ao avanço de areia 
sobre as residências, ruas e avenidas. [...] O assentamento de grande parte da 
população de baixa renda nesses ambientes, ou seja, a favelização das dunas constitui 
um dos grandes problemas a serem solucionados pelos administradores da cidade. Essa 
forma de ocupação além de causar a desestabilização das áreas com relação à 
mobilização eólica, também é responsável por outros níveis de interferência no meio 
físico – deslizamento de encostas e contaminação dos mananciais hídricos. 

 

 

Além disso, o documento menciona que as áreas de risco geológico associadas a 

deslizamentos de terra estão relacionadas ao assentamento de favelas em corpos de dunas.  

 

A constituição arenosa desses morros propicia uma alta taxa de infiltração das águas 
pluviais e conseqüentemente, um nível de saturação do solo elevado: assim como a 
declividade acentuada do terreno, a retirada de cobertura vegetal, a pressão e a 
distribuição das habitações nas encostas são os principais fatores que provocam a 
desestabilização dessas áreas. Adicione-se ainda, o acúmulo de lixo / entulho nos 
taludes, a ação dos ventos que promove a remobilização dos sedimentos, favorecida 
pela ausência de vegetação fixadora, e o lançamento das águas servidas, em superfície 
ou em fossas, contribuindo para uma contínua infiltração no solo” 

 

A urbanização do Castelo Encantado surgiu em atendimento à demanda da 

população da área que enfrentava, a cada inverno, o risco de deslizamentos. Como ocorre 

noutras áreas de ocupação, a urbanização veio aos poucos com a implantação parcial de rede de 

energia elétrica, iluminação pública, chafarizes e rede de água. 
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A favela, em sua composição completa, ocupa uma área a partir da via férrea, 

distribuindo-se pelas dunas até as proximidades do Porto do Mucuripe. Compreende uma 

extensão de 52 ha localizada aproximadamente a 5 km do centro da cidade de Fortaleza 

representando uma das maiores densidades populacionais do município. Tem como limites: ao 

norte, a Avenida da Abolição, ao sul, um terreno particular, ao leste, a Rua Ângelo Figueiredo e 

ao oeste, o Ramal de Carga Parangaba-Mucuripe. Os bairros vizinhos são Mucuripe, Varjota e 

Papicu. 

Esta área corresponde a um núcleo inicial de ocupação que se expandiu em direção 

ao rio Cocó, nas antigas salinas, configurando-se um fluxo de ocupação na direção da área 

atualmente ocupada por um shopping Nesta fase inicial, a área consistia em dunas, ecossistema 

reconhecidamente frágil, coberto por moitas de muricizeiros espalhados sobre o areal. Na falta 

de saneamento básico, assim como na ausência de água encanada, a população resistiu vários 

anos sem qualquer instalação sanitária, utilizando-se da vegetação e da areia como banheiro. 

A dimensão da favela não é facilmente constatada, em decorrência dos vários morros 

e pequenos vales que se adentram, sem uma visualização contínua da ocupação urbana, e, apesar 

de a condição fisiográfica contribuir para o destaque da favela, o entorno extremamente 

verticalizado induz a uma competição visual. 

A tipologia da favela se enquadra na categoria de favelas em ENCOSTA, induzindo 

uma forma côncava no setor referente à ocupação urbana. As áreas de declividade acentuada não 

apresentam habitações, sendo este espaço destinado aos equipamentos públicos e acessos à 

favela. Por se situar em cotas mais elevadas do setor urbano em que está implantada, a favela é 

facilmente identificada, destacando-se ainda mais por conta do entorno, praticamente plano. 

O projeto de urbanização desta área de ocupação foi executado de maneira integrada, 

contemplando os diferentes serviços e redes de infra-estrutura. No que se refere à rede de infra-

estrutura, a realização dos serviços atendeu ao esperado, apesar das dificuldades no cumprimento 

do cronograma físico-financeiro, em virtude de atrasos no repasse de recursos e nas medições. 

Todavia, a execução dos serviços por uma única empreiteira, a manutenção de um 

mesmo técnico, em aproximadamente 2/3 da obra, assim como a contratação, pela empreiteira, 

de um técnico em trabalho social para se integrar à equipe da Companhia de Habitação do Ceará 

- COHAB fez com que as obras tivessem um ritmo fluido, sem interrupções. 

No projeto de urbanização realizado, o Castelo Encantado foi dividido em 6 sub-

áreas, uma das quais, a Sub-área 4, também conhecida como Morro do Teixeira, foi eleita como 
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objeto para a realização da pesquisa desta dissertação. Tida como a mais complexa, envolve 

questões geotécnicas com a contenção da duna – único momento da urbanização em que se 

identifica uma inovação tecnológica -, além de articular infra-estrutura e provisão de moradias 

voltadas para famílias vivendo em áreas de risco e substituição das unidades mais precárias. 

O Morro do Teixeira foi também o alvo maior das ações do programa social, visando 

à conscientização da população usuária quanto aos benefícios do projeto, notadamente os que se 

referem ao saneamento. Vale lembrar que a sub-área 4 era ocupada por cerca de 835 famílias, 

das quais 406 foram removidas devido ao risco geotécnico identificado e relocadas numa outra 

área próxima, conhecida como Mutirão São Pedro, restando as demais 429 na área pesquisada. 

Do total das obras de urbanização, 26% do valor foi alocado nas contenções da duna, 

para solucionar a questão do risco geotécnico, podendo este valor chegar a quase um terço do 

total da obra se se considerar que as obras de drenagem se destinaram principalmente para este 

setor. Menos de 20% do valor total da obra voltou-se para as necessidades básicas de 

saneamento e energia, dado o aproveitamento parcial de redes já existentes implantadas através 

de outros programas. 

Utilizou-se como processo construtivo para contenção da encosta da duna o 

revestimento de talude com sacos de propileno cheios de terra vegetal e sementes de capim e 

leguminosas. Este processo consiste na estabilização de taludes e platôs através do revestimento 

vegetal para protegê-lo. 

No caso da subárea 4 – Morro do Teixeira, onde se concentrou a realização deste 

estudo de caso, apenas 69% do total de moradias era atendido por sistemas de infra-estrutura, 

sendo que estas dificuldades decorrem principalmente da topografia íngreme e da precariedade 

das instalações das moradias resultando na instabilidade da permanência de seus moradores. 

Com relação ao sistema de abastecimento, a rede implantada adotou tecnologias 

convencionais. A implantação da rede de abastecimento se diferencia em: trechos da rede 

existente a serem aproveitados, trechos da rede existente que permanecem junto ä rede projetada 

e trechos complementares projetados. Verifica-se a remoção de tubos subdimensionados e o 

assentamento de novas tubulações, alternativa tipicamente usada em áreas de ocupação. 
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 Figura 9. Mapa da Favela Castelo Encantado e suas vias em Fortaleza/CE 

 

Toda a rede de esgotamento sanitário implantada tem como destinação final o 

interceptor oceânico através de tronco coletor da Avenida da Abolição, com profundidade 

mínima de 0,50m, assentada no eixo das vias e vielas. 

Basicamente o projeto de drenagem foi realizado considerando-se as ruas para 

escoamento superficial e implantando-se tubulações nos trechos em que as áreas contribuintes 

geram escoamentos significativos, sem a existência de galerias. 
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A sub-área 4 encontra-se dividida em cinco bacias contribuintes, distribuídas da 

seguinte forma: da rua Alto Alegre para a rua Regina Brandão, de oeste para leste, tem-se uma 

cumeeira tortuosa, cortada na sua parte superior por dois divisores de água, um coincidente com 

a Rua Luis Teixeira, outro com um pequeno trecho da Rua Francisco Alves Teixeira. Na parte 

inferior que vai da cumeeira à Avenida do Contorno, tem-se apenas um divisor, continuando a 

rua Luis Teixeira. 

O sistema de coleta de lixo é realizado pela Empresa Municipal de Limpeza e 

Urbanização – EMLURB. Devido à urbanização, ficou bastante facilitado o trânsito de veículos 

de maior porte no contorno da sub-área 4. 

No Quadro 4 pode-se visualizar a ficha de caracterização da ocupação do Castelo 

Encantado / Morro do Teixeira – sub-área 4, apresentando um resumo da situação atual da favela 

pesquisada. 

 

 

QUADRO 4 - FICHA DE CARACTERIZAÇÃO CASTELO ENCANTADO 
QUADRO 4. FICHA DE CARACTERIZAÇÃO CASTELO ENCANTADO 

Favela Castelo Encantado/ Morro do Teixeira- Sub-área 4 

Data de Ocupação Final dos anos 50, começando a ocupação pelo Morro 
do Teixeira, sub-área 4.  

Propriedade do terreno Toda a área do Castelo Encantado pertence a um grupo 
de famílias tradicionais: Queiroz, Diogo e Craveiro. A 
sub-área 4 pertence à Marinha do Brasil. 

Situação do processo de 
regularização fundiária e 

urbanística 
Indefinida 

Área do terreno em m² A sub-área 4 – Morro do Teixeira corresponde a 8,6 ha, 
equivalente a 16,5% do total do Castelo Encantado. 

Número de famílias/moradores 835 casas antes das obras de urbanização, das quais 406 
relocadas em área próxima, totalizando atualmente 429 
domicílios com aproximadamente 1990 habitantes. 

Características do entorno Área de duna próxima à de uso industrial (petroquímica 
e pesca), portuário, habitação de baixa renda noutras 
áreas de ocupação e edifícios residenciais tipo flat. 
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3.1.2 Ocupação espontânea Cidade de Deus 

 

 

A ocupação espontânea Cidade de Deus teve origem no dia 20 de julho de 2003, 

quando um grupo de 150 famílias moradoras da área de risco da comunidade do Lagamar 

ocupou um terreno de propriedade desconhecida próximo à área de origem. Devido à 

precariedade das casas, o problema de cohabitação e o risco de enchentes, as famílias resolveram 

ocupar este terreno localizado em área segura e própria para a construção de habitações. 

Ocorre que o terreno, provido de infra-estrutura de água, esgoto, pavimentação e 

energia, não cumpria sua função social dentro do contexto urbano, de modo que os moradores 

retiraram o mato que cobria o terreno e começaram a edificar seus barracos de forma 

desordenada e precária. 

A ocupação se localiza às margens do Riacho São João do Tauape, afluente do Rio 

Cocó, no bairro São João do Tauape. Compreende uma área de 1 ha localizada aproximadamente 

a 11 km do centro da cidade de Fortaleza. Tem como limites: ao norte, a Rua Tibúrcio 

Rodrigues, ao sul, o Riacho, ao leste, um conjunto de casas e edifícios residenciais e ao oeste, a 

Rua Frei Vidal. Os bairros vizinhos são Fátima, Joaquim Távora e Alto da Balança. 

Em setembro de 2003, integrantes da Associação Comunitária do Lagamar 

procuraram o CEARAH Periferia para que esta instituição pudesse realizar algum benefício na 

comunidade. Assim, esta instituição enviou ao Serviço Latino Americano de Vivendas Populares 

– SELAVIP um projeto de construção de células de casas progressivas (quarto + banheiro). Em 

novembro de 2003, esta instituição recebeu a resposta afirmativa para a construção de 80 

núcleos e, em janeiro de 2004, foram iniciadas as obras das residências. 

Todavia a instituição perdeu o controle da quantidade de moradores das regiões 

vizinhas (Lagamar) que se deslocaram para a ocupação Cidade de Deus. O que ocorreu foi uma 

migração de famílias para o terreno, piorando as condições de vida da população beneficiada 

com as casas. Atualmente vivem na favela cerca de 220 famílias distribuídas desordenadamente 

no terreno ocupado. O mapa seguinte apresenta o desenho das vias que compõem a ocupação 

(Figura 10). 
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Figura 10. Mapa da Favela Cidade de Deus e suas vias em Fortaleza/CE 

 

A propriedade do terreno é desconhecida, apesar dos esforços dos técnicos do 

CEARAH Periferia e de lideres comunitários em localizar os proprietár  ios. Na tentativa de 

obter alguma informação a esse respeito através da Fundação de Habitação de Fortaleza – 

HABITAFOR, foi-lhes informado pelo órgão que não eram conhecedores da situação do terreno, 

se público ou privado, e que não mantinham relações de cordialidade com os cartórios do 

Município. 

Nenhuma das casas é ligada à Rede de esgoto, embora a maioria possua 

abastecimento de água. A coleta do lixo é diversa ao longo da ocupação. As casas de frente para 

as Ruas Frei Vital e Rua Tibúrcio Rodrigues ainda contam com a coleta porta a porta, outras 

despejam seus resíduos sólidos no container localizado na entrada da favela pela Rua Ana 

Gonçalves ou então depositam em pontos de passagem do caminhão. O centro da ocupação, 

inacessível a veículos, não possui coleta e parte das famílias joga os resíduos sólidos dentro do 

canal. 
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O baixo poderio econômico e a dificuldade de as famílias comporem o mercado 

formal também se refletem na clandestinidade dos serviços de energia e água, preocupante pelo 

fato de essas instalações, por também serem precárias, e permitirem a contaminação da água, 

principalmente pela utilização de tubulações “recicladas”. 

Dos equipamentos avaliados observou-se que a comunidade não possui nem hospital 

e nem área de lazer disponíveis. O equipamento mais utilizado pela população é o posto de 

saúde, visto que existe uma grande incidência de doenças respiratórias e de pele na localidade.  

Aqui também, no Quadro 5, pode-se visualizar a ficha de caracterização da ocupação 

da Favela Cidade de Deus, com o respectivo resumo dos dados que a delimitam. 

 
QUADRO 5 - FICHA DE CARACTERIZAÇÃO CIDADE DE DEUS 

QUADRO 5. FICHA DE CARACTERIZAÇÃO CIDADE DE DEUS 

Favela Cidade de Deus 

Data de Ocupação Julho de 2003. 

Propriedade do terreno Terreno de propriedade desconhecida. 

Situação do processo de 
regularização fundiária e 

urbanística 
Indefinida 

Área do terreno em m² A área do terreno corresponde a aproximadamente duas 
quadras equivalente a 1 ha. 

Número de 
famílias/moradores 

Atualmente 220 domicílios com aproximadamente 833 
habitantes. 

Características do entorno Área às margens do Riacho São João do Tauape com 
proximidade de casas e edifícios residenciais. 

 
 
 
 
 

3.2 Fontes e instrumentos de coleta de dados 

 

Os fatores pesquisados foram definidos a partir dos objetivos do estudo, basicamente 

centrados na obtenção das informações necessárias para a utilização dos indicadores 

relacionados direta e/ou indiretamente com a salubridade ambiental e na realização de um 

comparativo entre as áreas pesquisadas. 
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As informações foram coletadas a partir da documentação técnica existente e da 

aplicação de entrevistas. Para a coleta de dados nas ocupações selecionadas optou-se pela 

realização de entrevistas elaboradas a partir de um roteiro previamente estruturado, aplicado em 

61 domicílios da ocupação Castelo Encantado e em 31 domicílios da ocupação Cidade de Deus 

nos meses de abril a julho de 2007. Utilizou-se também de um segundo roteiro, a título de 

complementação, aplicado com as lideranças comunitárias das duas favelas.  

Para a delimitação da amostra utilizada foi realizado o seguinte ajuste estatístico: 

2
5%

2 2
5%( 1)

t P Q Nn
e N t P Q

× × ×
=

− + × ×
 

Sendo: 

n     =  número total da amostra 

t2
5% =  1,96 

P     = porcentagem do índice de insalubridade (P = 70%) 

Q    =  100 – P = 30% 

N    =  número total de domicílios (N = 649) 

e     = erro amostral absoluto ( e = 8,6%) 

Estratificando-se segundo as duas ocupações espontâneas;  

 
TABELA 2 - OCUPAÇÃO ESPONTÂNEA POR TOTAL DE DOMICÍLIOS 

 
Ocupação espontânea Nº total de domicílios Amostra 

Castelo Encantado 429 61 

Cidade de Deus 220 31 

TOTAL 649 92 

 

Após submeter à amostra a um ajuste estatístico verificou-se a necessidade de uma 

nova visita a Ocupação Cidade de Deus para a aplicação de mais 10 questionários, pois a 

quantidade de 21 inicialmente coletada se fazia insuficiente, sendo necessários os dados de 31 

domicílios nesta ocupação.  
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As residências nas quais o questionário foi aplicado foram escolhidas espacialmente e 

aleatoriamente. Os mapas seguintes, respectivamente Figuras 11 e 12 ilustram essa escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa da Favela Castelo Encantado em Fortaleza/CE 
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Figura 12. Mapa da Favela Cidade de Deus em Fortaleza/CE 

 

 

Os roteiros aplicados são apresentados a seguir nos quadros 6 e 7 
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QUADRO 6 - QUESTIONÁRIO 1 – APLICADO NOS DOMICÍLIOS 
Entrevista                                                       Data da Entrevista 
Nome do Entrevistado.............................................................................................................  
Endereço (Rua ou Viela):........................................................................... n°........................ 
Dados socioeconômicos 
 Nome ou apelido de todos os Moradores Escolaridade 

Analfabeto 
1° grau 
incompleto 
2° grau 
incompleto 
Curso superior 

Renda 
Mensal 

Saúde Pública 
Dengue  
Leptospirose 
Esquistossomose 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Infra-estrutura 

1. Sua casa possui água encanada?  (   ) Sim       (   ) Não 

2. Você recebe conta de água em seu nome ou no do parceiro?  (   ) Sim       (   ) Não 

3. Sua casa possui rede esgoto?  (   ) Sim       (   ) Não 

4. Existe coleta de lixo na viela em frente a sua casa?  (   ) Sim       (   ) Não 

5. Sua casa possui energia elétrica?  (   ) Sim       (   ) Não 

6. Você recebe conta de luz em seu nome ou no do parceiro?  (   ) Sim       (   ) Não 

7. Quando chove, dá para andar nas vielas?  (   ) Sim       (   ) Não 

8. Sua casa inunda ou enche de água?  (   ) Sim       (   ) Não 

9. Quem varre a viela?  (   ) morador à frente de sua casa       (   ) ninguém varre   (   ) 

prefeitura 

10. Sua viela é iluminada, à noite?  (   ) Sim       (   ) Não 
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QUADRO 7 - QUESTIONÁRIO 2 – APLICADO COM AS LIDERANÇAS 
COMUNITÁRIAS 

1. Nome do Entrevistado.......................................................................................................... 

2. Endereço do Entrevistado..................................................................................................... 

Data da Entrevista:................................................................................................................... 

Organização 

3. Nome da Associação:........................................................................................................... 

4. Diretoria é composta por quantos membros?....................................................................... 

Informações sobre Situação Fundiária 

5. A quem pertence o terreno? (   ) área verde da prefeitura (   ) particular (   ) outros, qual? 

6. Qual a situação fundiária do terreno? (   ) legalizada       (   ) irregular 

7. Como será feita a regularização fundiária?.......................................................................... 

8. Qual o nome do loteamento (não é o da favela, é o do bairro)?...........................................

Infra-estrutura e serviços públicos 

9. Existe coleta de lixo nas vielas internas do conjunto?   

(   ) Sim       (   ) Não   (   ) sim, mas parcialmente   (   ) n° vezes/semana 

10. Se sim, quem a realiza?  (   ) moradores       (   ) PM 

11. Existe coleta de lixo nas ruas do entorno do conjunto?   

(   ) Sim       (   ) Não   (   ) sim, mas parcialmente   (   ) n° vezes/semana 

12. Existe serviço de varrição nas áreas internas do conjunto?   

(   ) Sim       (   ) Não   (   ) sim, mas parcialmente   (   ) n° vezes/semana 

13. Se sim, quem a realiza?  (   ) moradores       (   ) PM 

14. Existe serviço público de varrição nas ruas do entorno do conjunto?   

(   ) Sim       (   ) Não   (   ) sim, mas parcialmente   (   ) n° vezes/semana 

15. A rede coletora de esgoto atende individualmente a todos os domicílios no conjunto?   

(   ) Sim     (   ) Não   (   ) parcialmente   (   ) Cagece   (   ) Condominial   (   ) Fossa séptica 

16. A rede de abastecimento de água atende individualmente a todos os domicílios no 

conjunto?  (   ) Sim     (   ) Não   (   ) parcialmente    

17. A rede de energia elétrica atende individualmente a todos os domicílios no conjunto?  

(   ) Sim     (   ) Não   (   ) parcialmente    

18. Existem problemas de drenagem no conjunto?    

(   ) Sim: problemas graves. Quais?......................................................................................... 

(   ) Sim: problema parcial ou localizado. Qual?....................................................................  

(   ) não 
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     (   ) Não   (   ) parcialmente    

Espaços públicos 

19. Existe iluminação pública em todas as vielas internas do conjunto? 

(   ) sim       (   ) sim, mas apenas em algumas vielas   (   ) não existe iluminação nas vielas 

20. Quais os espaços para uso dos moradores e das crianças no interior do conjunto 

(excetuando-se o domicílio)? (   ) vielas   (   ) escadarias   (   ) quadras   (   ) praças    

(   ) área de recreação   (   ) jardim   (   ) outros.................................................................... 

21. As vias de circulação receberam nome após a urbanização?  (   ) sim   (   ) não 

22. Cite o nome de três vielas: 1)......................   2)...........................   3)..............................  

23. A prefeitura forneceu as placas com os nomes das vielas?   (   ) sim   (   ) não 

24. Todas as casas têm número na porta? (   ) sim   (   ) não 

25. Quem o forneceu?   (   ) a prefeitura   (   ) cada morador colocou por conta própria 

26. A numeração das casas é organizada/contínua? (   ) sim   (   ) não  

Segurança e Gerais 

27. A segurança contra assaltos e crimes no interior do conjunto e nas vielas internas é:  

(   ) péssima   (   ) ruim   (   ) boa   (   ) ótima 

28. Quem distribui as cartas nos domicílios? .........................................................................  

29. Quem distribui as contas de água nos domicílios? ............................................................ 

30. Quem distribui as contas de luz nos domicílios? .............................................................. 

31. No conjunto tem:   (   ) gás de rua   (   ) telefone   (   ) orelhão   (   ) caixa de correio  

(   ) cestinhos para lixo  

 
 
 
 

 

3.3 Organização dos dados 

 

Os dados obtidos por meio da aplicação dos questionários para 92 domicílios e dos 

questionários aplicados aos lideres comunitários encontram-se apresentados no próximo 

capítulo. Estes dados foram organizados de acordo com os fatores estudados e detalhados nos 

questionários aplicados à população. Para efeito de tabulação e organização dos resultados, os 

indicadores foram identificados em forma de tabela. Após a sua apresentação, procede-se à 

respectiva análise desses resultados. 
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Para alguns indicadores foram elaborados mapas de acordo com as fotos aéreas e a 

planta em escala digitalizada no Autocad (programa de computador para desenho técnico) da 

cidade de Fortaleza.  
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

4.1 Resultados obtidos para cada indicador 

INDICADORES n° total domicílios n° domicílios 
entrevistados (%) n° total domicílios n° domicílios 

entrevistados (%)

Indicadores de Cobertura em 
Abastecimento de Água 429 61 100% 220 31 100%
Casas com água encanada 408 58 95% 206 29 94%
Casas sem água encanada 21 3 5% 14 2 6%

Domicílios Atendidos com 
Abastecimento de Água que recebem 
conta 429 61 100% 220 31 100%
Recebe conta de água 408 58 95% 199 28 90%
Não recebe conta de água 21 3 5% 21 3 10%

Indicador de Cobertura em Coleta de 
Esgoto e Tanques Sépticos 429 61 100% 220 31 100%
Casas com rede de esgoto 387 55 90% 0 0 0%
Casas sem rede de esgoto 42 6 10% 220 31 100%

Indicador de Coleta de Lixo 429 61 100% 220 31 100%
Casas com coleta de lixo 330 47 77% 113 16 52%
Casas sem coleta de lixo 99 14 23% 107 15 48%

Indicador de Energia Elétrica 429 61 100% 220 31 100%
Casas com energia elétrica 429 61 100% 220 31 100%
Casas sem energia elétrica 0 0 0% 0 0 0%

Domicílios Atendidos com 
Fornecimento de Energia  Elétrica 
que Recebem Conta 429 61 100% 220 31 100%
Recebe conta de luz 422 60 98% 206 29 94%
Nãorecebem conta de luz 7 1 2% 14 2 6%

Indicador de Drenagem- Vias de 
Circulação 429 61 100% 220 31 100%
Quando chove consegue andar nas vielas 359 51 84% 134 19 61%
Quando chove não consegue andar nas v 70 10 16% 86 12 39%

Índice de Drenagem- Habitação 429 61 100% 220 31 100%
Quando chove não inunda sua casa 408 58 95% 184 26 84%
Quando chove inunda sua casa 21 3 5% 36 5 16%

Indicador de Varrição 429 61 100% 220 31 100%
O morador varre a frente da sua casa 415 59 97% 141 20 65%
Ninguém varre a viela 14 2 3% 79 11 35%
Prefeitura varre a viela 0 0% 0 0%

Indicador de Iluminação Pública 429 61 100% 220 31 100%
Viela iluminada 408 58 95% 93 13 42%
Viela não iluminada 21 3 5% 127 18 58%

Indicador de educação 1990 283 100% 833 118 100%
Analfabeto 267 38 13% 142 20 17%
Até o 1° grau 781 111 39% 381 54 46%
Até o 2° grau 654 93 33% 120 17 14%
Acima do 2° grau 42 6 2% 21 3 3%
Crianças (sem idade escolar) 246 35 12% 169 24 20%

Indicador de Saúde Pública ##### #####
Dengue ##### #####
Leptospirose ##### #####
Esquistossomose ##### #####

Indicador de Renda Média 429 61 100% 220 31 100%
Até três salários mínimos 260 37 61% 220 31 100%
Mais de três salários mínimos 169 24 39% 0 0 0%
Sem renda 0 0% 0 0 0%

Favela Castelo Encantado Favela Cidade de Deus

 

Figura 13. Resultados por indicador 
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4.2 Cálculo do Indicador de Salubridade Ambiental para Favelas – ISA/F 

 

4.2.1 Cálculo do Indicador de Cobertura em Abastecimento de Água (ICA)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do ICA: Número de domicílios 

totais na favela (DFT), número de domicílios na favela atendidos com abastecimento 

de água (DFA), número de domicílios na favela atendidos que recebem conta de água 

(DFC). 

 

Critério de cálculo:  

ICA = (DFA ÷ DFT) × 100 × K (%) onde K = 0,9 + [(DFC ÷ DFT) ÷ 10] 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DFA = 408  DFT = 429 DFC = 408 

 

Cálculos:  

K = 0,9 + [(408 ÷ 429) ÷ 10] =  0,995 

ICA = (408 ÷ 429) × 100 × 0,995 =  94,6% → 94,6 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DFA = 206  DFT = 220 DFC = 199 

 

Cálculos:  

K = 0,9 + [(199 ÷ 220) ÷ 10] =  0,990 

ICA = (206 ÷ 220) × 100 × 0,990 =  92,7% → 92,7 PONTOS 
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4.2.2 Cálculo do Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanque Sépticos (ICE)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do ICE: Número de domicílios 

totais na favela (DFT), número de domicílios na favela atendidos por coleta de 

esgoto e tanques sépticos (DFE), número de domicílios na favela atendidos que 

recebem conta de coleta de esgoto (DFR). 

 

Critério de cálculo:  

ICE = (DFE ÷ DFT) × 100 × K (%) onde K = 0,9 + [(DFR ÷ DFT) ÷ 10] 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DFE = 387 DFT = 429 DFR = 408 

 

Cálculos:  

K = 0,9 + [(408 ÷ 429) ÷ 10] =  0,995 

ICE = (387 ÷ 429) × 100 × 0,995 =  88,4% → 88,4 PONTOS  

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DFE = 0    DFT = 220      DFR = 199 

 

Cálculos:  

K = 0,9 + [(199 ÷ 220) ÷ 10] =  0,990 

ICE = (0 ÷ 220) × 100 × 0,990 =  0 % → 0 PONTOS 
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4.2.3 Cálculo do Indicador de Coleta de Lixo (ICR)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do ICR: Número de domicílios 

totais na favela (DFT), número de domicílios na favela atendidos com coleta de lixo 

(DFL), número de domicílios na favela que depositam o lixo em locais adequados 

(DDL). 

 

Critério de cálculo:  

ICR = (DFL ÷ DFT) × 100 × K (%) onde K = 0,9 + [(DDL ÷ DFT) ÷ 10] 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DFL = 330  DFT = 429 DDL = 0 

 

Cálculos:  

K = 0,9 + [(0 ÷ 429) ÷ 10] =  0,9 

ICR = (330 ÷ 429) × 100 × 0,9 =  69,2% → 69,2 PONTOS  

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DFL = 113  DFT = 220 DDL = 0 

 

Cálculos:  

K = 0,9 + [(0 ÷ 220) ÷ 10] =  0,9 

ICR = (113 ÷ 220) × 100 × 0,9 =  46,2 % → 46,2 PONTOS 
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4.2.4 Cálculo do Indicador de Drenagem (IDR)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do IDR: Índice de Drenagem das 

Vias de Circulação (IDC), Índice de Drenagem Habitacional (IDH), Índice de 

Permeabilidade (K) 

 

Critério de cálculo:  

IDR= {100 – [(IDC + IDH) ÷ 2]} × K (%) onde K = 0,9 + [(AAP ÷ ATO) ÷ 10]  

Sendo: IDC = (DHC ÷ DFT) × 100  e  IDH = (DHD ÷ DFT)  ×  100 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DHC = 70  DHD = 21 DFT = 429 ATO = 48.752m2  AAP = 9.526m2 

 

Cálculos:  

IDC =  (70 ÷ 429) × 100 = 16,31  

IDH =  (21 ÷ 429)  ×  100 = 4,89 

K    = 0,9 + [(9526 ÷ 48752) ÷ 10] =  0,91 

IDR = {100 – [(16,31 + 4,89) ÷ 2]} × 0,91 = 81,3 % →  81,3 PONTOS  

 

A figura 14 mostra as áreas permeáveis utilizadas no cálculo. 
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Figura 14. Mapa das áreas permeáveis do Castelo Encantado em Fortaleza/CE 

 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DHC = 86  DHD = 36 DFT = 220 ATO = 10.574m2  AAP = 1.755 m2 

 

Cálculos:  

IDC =  (86 ÷ 220) × 100 = 39,09  

IDH =  (36 ÷ 220)  ×  100 = 16,36 

K    = 0,9 + [(1755 ÷ 10574) ÷ 10] =  0,92 

IDR = {100 – [(39,09 + 16,36 ) ÷ 2]} × 0,92 = 66,2 % →  66,2 PONTOS  
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A figura 15 mostra as áreas permeáveis utilizadas no cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa das áreas permeáveis da Cidade de Deus em Fortaleza/CE 

 

 

4.2.5 Cálculo do Indicador de Vias de Circulação (IVC)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do IVC: Número de domicílios 

totais na favela (DFT), número de domicílios com frente para cada faixa de largura 

média das vias de circulação estabelecidas (DHVn), índice correspondente a cada 

faixa de largura média das vias de circulação estabelecida (Kn) 
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Critério de cálculo:  

IVC = {[(DHV1 × K1) + (DHV2 × K2) + (DHV3 × K3) + (DHV4 × K4) + (DHV5 × K5)] ÷ 

DFT}× 100(%) 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DFT = 429    DHV1 = 247    DHV2 = 81   DHV3 = 46   DHV4 = 32 DHV5 = 23 

 

Cálculos:  

IVC = {[(247 × 1) + (81 × 0,7) + (46 × 0,35) + (32 × 0) + (23 × 0)] ÷ 429 }× 100 = 

74,5% → 74,5 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DFT = 220     DHV1 = 52     DHV2 = 0   DHV3 = 0 DHV4 = 121 DHV5 = 47 

 

Cálculos:  

IVC = {[(52 × 1) + (0 × 0,7) + (0 × 0,35) + (121 × 0) + (47 × 0)] ÷ 220 }× 100 = 

23,6% →     23,6 PONTOS 

 

 

4.2.6 Calculo do Indicador de Segurança Geológica-Geotécnica (ISG)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do ISG: Área total da favela em m² 

(ATO), área total da favela em situação sem risco (ASP), área total da favela em 

situação de risco baixo (ASR), área total da favela em situação de risco alto ou 

moderado (ASD), índice de segurança plena (ISP), índice de segurança razoável (ISR) e 

índice de segurança deficiente (ISD) 
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Critério de cálculo:  

ISG = (iSP + iSR) × iSD 

Sendo: iSP = (ASP ÷ ATO) × 100, iSR = (ASR ÷ ATO) × 50 e iSD = (ASD ÷ ATO) × zero 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

ATO = 48.752m2 ASP = 39.726m2 ASR = 3.525m2  ASD = 5.501m2   

 

Cálculos:  

iSP =  (39726 ÷ 48752) × 100 = 81,48  

iSR =  (3525 ÷ 48752) × 50 = 3,61  

iSD =  (5501 ÷ 48752) × 0 = inexistente  

ISG = (81,48 + 3,61) = 85,1 % →  85,1 PONTOS  

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

ATO = 10.574m2 ASP = 10.574 m2 ASR = 0m2  ASD = 0m2   

 

Cálculos:  

iSP =  (10574 ÷ 10574) × 100 = 100  

iSR =  (0 ÷ 10574) × 50 = inexistente  

iSD =  (0 ÷ 10574) × 0 = inexistente  

ISG =  100 % →  100 PONTOS  
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4.2.7 Cálculo do Indicador de Densidade Demográfica Bruta (IDD)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do IDD: Número de moradores 

totais na favela (DMT), área total ocupada pela favela (ATO) 

 

Critério de cálculo:  

IDD = (DMT ÷ ATO) 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DMT = 1990 ATO = 48.752m2 = (4,87 ha)  

 

Cálculos:  

IDD = (1990 ÷ 4,87) = 244,35 hab/ha → 100 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DMT = 833 ATO = 10.574 m2 = (1,05 ha)  

 

Cálculos:  

IDD = (833 ÷ 1,05) = 2793,33 hab/ha → 80 PONTOS 
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4.2.8 Cálculo do Indicador de Energia Elétrica (IEL)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do IEL: domicílios totais na favela 

(DFT) e o número de domicílios com energia elétrica (DHE), número de domicílios na 

favela atendidos que recebem conta energia elétrica (DHL). 

 

Critério de cálculo:  

IEL = (DHE ÷ DFT) × 100 × K (%) onde K = 0,9 + [(DHL ÷ DFT) ÷ 10] 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DHE = 429  DFT = 429 DHL = 422 

 

Cálculos:  

K = 0,9 + [(422 ÷ 429) ÷ 10] =  0,998 

IEL = (429 ÷ 429) × 100 × 0,998 =  99,8% → 99,8 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DHE = 220  DFT = 220 DHL = 206 

 

Cálculos:  

K = 0,9 + [(206 ÷ 220) ÷ 10] =  0,993 

IEL = (220 ÷ 220) × 100 × 0,993 =  99,3% → 99,3 PONTOS 
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4.2.9 Cálculo do Indicador de Regularização Fundiária (IRE)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do IEL: número de domicílios totais 

na favela (DFT), número de domicílios localizados em área com situação fundiária 

regularizada (DRG), número de domicílios localizados em área com situação 

fundiária passível de regularização, com projeto de lei tramitando (DRP), número de 

domicílios localizados em área com situação fundiária passível de regularização, sem 

projeto de lei tramitando (DRT), número de domicílios localizados em área com 

situação fundiária sem possibilidade de regularização em curto prazo (DRC). 

 

Critério de cálculo:  

IRE = IRG + IRP + IRT + IRC 

Sendo: IRG = (DRG ÷ DFT) × 100, IRP = (DRP ÷ DFT) × 80, IRT = (DRT ÷ DFT) × 60 e     

IRC = (DRC ÷ DFT) × zero 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DFT = 429  DRG = 0 DRP = 429 DRT= 0  DRC = 0 

 

Cálculos:  

IRT = (429 ÷ 429) × 80 = 80 

IRE = 0 + 0 + 80 + 0 = 80% → 80 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DFT = 220  DRG = 0 DRP = 0 DRT= 0  DRC =220 
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Cálculos:  

IRT = (220 ÷ 220) × 0 = inexistente 

IRE = 0 + 0 + 0 + 0 = 0% → 0 PONTOS 

 

 

4.2.10 Cálculo do Indicador de Varrição (IVA)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do IVA: número de domicílios 

atendidos com serviço público de varrição (DHBv); número de domicílios onde, à 

ausência do serviço publico, o morador realiza o serviço de varrição (DHBm); número 

de domicílios onde não existe o serviço publico de varrição e o morador também não 

varre as vias de circulação em frente ao seu domicilio (DHBn); domicílios totais da 

favela. 

 

Critério de cálculo:  

IVA = {[(DHBv × K1) + (DHBm × K2) + (DHBn × K3) ÷ DFT }× 100(%) 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DFT = 429  DHBv = 0 DHBm = 415 DHBvn= 14 

 

Cálculos:  

IVA = {[(0 × 1) + (415 × 0,60) + (14 × 0) ÷ 429 }× 100(%) = 58,0% → 58 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DFT = 220  DHBv = 0 DHBm = 141 DHBvn= 79 
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Cálculos:  

IVA = {[(0 × 1) + (141 × 0,60) + (79 × 0) ÷ 220 }× 100(%) = 38,4%  

→ 38,4 PONTOS 

 

 

4.2.11 Cálculo do Indicador de Iluminação Pública (IIP)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do IIP: Número de domicílios totais 

na favela (DFT), número de domicílios na favela cuja via de circulação possua 

iluminação publica (DHP). 

 

Critério de cálculo:  

IIP = [(DHP ÷ DFT) × 100] (%) 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

DFT = 429  DHP = 408  

 

Cálculos:  

IIP = [(408 ÷ 429) × 100] = 95% → 95 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

DFT = 220  DHP = 93  

 

Cálculos:  

IIP = [(93 ÷ 4220) × 100] = 42,3% → 42,3 PONTOS 
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4.2.12 Cálculo do Indicador de Espaço Público (IEP)  

 

Informações necessárias para efetuar o cálculo do IEP: Área total dos espaços 

públicos considerados aptos para serem usadas como espaço para lazer e recreação 

(AEP), número de moradores totais da favela (DMT), áreas remanescentes (ARE), áreas 

das vias de circulação (AVC).  

 

Critério de cálculo:  

IEP = AEP ÷ DMT  onde AEP = ARE + AVC 

 

Favela Castelo Encantado: 

Dados coletados:  

ARE = 5.184m2  AVC = 1.708 m2 DMT = 1990  

 

Cálculos:  

AEP = 5184 + 1708 = 6892m2 

IEP = 6892 ÷ 1990  = 3,46 → 100 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

Dados coletados:  

ARE = 822m2  AVC = 0 m2 DMT = 833  

 

Cálculos:  

AEP = 822 + 0 = 822m2   

IEP = 822 ÷ 833  = 0,98 → 40 PONTOS 
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4.2.13 Indicador de Renda (IRF)  

 

Observação: A pontuação desse indicador está vinculada à pontuação do IRF do ISA 

municipal ou do IRF das demais favelas existentes no município, sendo assim não foi 

possível estabelecer o quartil em que se encontra posicionado o IRF obtido não 

podendo determinar sua pontuação. 

 

4.2.14 Indicador de Educação (IED)  

 

Observação: A pontuação desse indicador está vinculada à pontuação do IED do ISA 

municipal ou do IED das demais favelas existentes no município, sendo assim não foi 

possível estabelecer o quartil em que se encontra posicionado o IRF obtido não 

podendo determinar sua pontuação. 

 

4.3 Cálculo da Nota Final do ISA/F das ocupações espontâneas 

Como critério de cálculo estabeleceu-se a seguinte equação do ISA/F: 

ISA/F = (ICA + ICE + ICR + IDR + IVC + ISG + IDD + IEL + IRE + IVA+ IIP + IEP + IRF + 

IED) + 14 

 

Favela Castelo Encantado: 

ISA/F = (94,6 + 88,4 + 69,2 + 81,3 + 74,5 + 85,1 + 100,0 + 99,8 + 80,0 + 58,0 + 

95,0 + 100,0 + n/d + n/d) ÷ 12 

ISA/F = 85,49 PONTOS 

 

Favela Cidade de Deus: 

ISA/F = (92,7 + 0,0 + 46,2 + 66,2 + 23,6 + 100,0 + 80,0 + 99,3 + 0,0 + 38,4 + 42,3 + 

40,0 + n/d + n/d) ÷ 12 

ISA/F = 52,39 PONTOS 



 

 

112

4.4 Ficha Resumo da Pontuação da Situação de Salubridade Ambiental nas 

ocupações espontâneas 

Sigla Indicadores do ISA/F 
Pontuação  

Castelo 
Encantado 

Pontuação 
Cidade de 

Deus 

ICA Indicador de cobertura em abastecimento de 
água 94,6 92,7 

ICE Indicador de cobertura em coleta de esgoto e 
tanques sépticos 88,4 0,0 

ICR Indicador de coleta de lixo 69,2 46,2 

IDR Indicador de drenagem 81,3 66,2 

IVC Indicador de vias de circulação 74,5 23,6 

ISG Indicador de segurança geológico-geotécnica 85,1 100,0 

IDD Indicador de densidade demográfica bruta 100,0 80,0 

IEL Indicador de energia elétrica 99,8 99,3 

IRE Indicador de regularização fundiária 80,0 0,0 

IVA Indicador de varrição 58,0 38,4 

IIP Indicador de iluminação pública 95,0 42,3 

IEP Indicador de espaço público 100,0 40,0 

IRF Indicador de renda n/d n/d 

IED Indicador de educação n/d n/d 

 NOTA FINAL 85,49 52,39 

Legenda: 

 Situação de salubridade positiva ( 85 <  I  ≤ 100 pontos ) 

Situação de salubridade moderada ( 70 ≤  I  ≤ 85 pontos ) 

Situação de salubridade insatisfatória ( I  < 70 pontos ) 
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4.5 Análise dos indicadores nas duas ocupações 

 

4.5.1 Indicador de cobertura em abastecimento de água 

 

Foi constatado que na ocupação espontânea Castelo Encantado 95% dos domicílios 

estão cobertos pelo serviço de abastecimento de água. Observou-se que 5% dos domicílios não 

recebem conta de água e representam a parcela que não é beneficiada com o abastecimento de 

água encanada. Entende-se que a urbanização de uma favela só poderá ser considerada 

terminada quando forem garantidos recursos para que todas as moradias tenham acesso à rede de 

abastecimento de água potável. 

Na ocupação espontânea Cidade de Deus observou-se que 94% dos domicílios estão 

abastecidos com sistema de água encanada e que 10% não recebem conta, sendo de 6% a parcela 

que não é beneficiada com o abastecimento de água encanada. 

A situação de salubridade do ICA foi considerada positiva para as duas ocupações.  

 

 

4.5.2 Indicador de cobertura em coleta de esgoto e tanques sépticos  

 

Na ocupação espontânea Castelo Encantado, 90% dos domicílios estão cobertos pelo 

serviço de coleta de esgoto. Observou-se que a Cagece (Companhia de Água e Esgotos do 

Ceará) executou apenas a rede coletora, deixando por conta da população a execução dos ramais 

domiciliares.  

Já na ocupação espontânea Cidade de Deus não existe esgotamento sanitário, 

comprometendo significativamente a qualidade de vida e a saúde da população, pois os dejetos 

domiciliares correm a céu aberto por vielas e ruas da ocupação. Isso pode causar focos de insetos 

e possíveis doenças nos moradores. 
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4.5.3 Indicador de coleta de lixo 

 

A coleta de resíduos sólidos é realizada regulamente, três vezes por semana, nas ruas 

do entorno da ocupação espontânea Castelo Encantado. Os moradores das áreas internas 

transportam o lixo até a calçada nos dias de coleta. Apesar de não existir o serviço de coleta nas 

vias internas, não foi constatado nenhuma reclamação a respeito da existência de lixo jogado 

irregularmente no interior da comunidade. Nesta ocupação, 77% dos domicílios possuem coleta 

de lixo na sua porta. 

Na ocupação Cidade de Deus também a coleta de lixo é realizada regularmente nas 

ruas de seu entorno. Porém somente 52% dos domicílios possuem coleta em sua porta, 

porquanto as vielas excessivamente estreitas da ocupação inviabilizam o recolhimento dos 

resíduos sólidos no interior da favela. 

Como alternativa para a melhoria deste serviço a prefeitura poderia implementar 

locais adequados para o acondicionamento e armazenamento do lixo nas áreas próximas à via de 

circulação por onde trafega o caminhão coletor, de forma a permitir uma melhor organização da 

coleta local. Paralelamente à implementação desses espaços a população deve ser orientada a 

acondicionar os resíduos de forma adequada e depositá-los nos locais apropriados nos dias e 

horários de coleta.  

 

 

4.5.4 Indicador de drenagem 

 

Foi constatado na ocupação Castelo Encantado que 95% dos domicílios não possuem 

problemas com inundação e que 84% dos moradores conseguem circular nas vias internas em 

dias de chuva. O sistema de drenagem realizado nas obras de urbanização é adequado. Os 

problemas que os moradores denunciam são oriundos do excesso de lixo e entulho jogado nas 

vias de circulação o que interfere na drenagem e gera o entupimento dos ralos e bocas-de-lobo 

existentes. Tal fato faz com que a água, em volume superior ao desejado, escoe por essas vias, o 

que causa reclamações dos moradores. 

Já na ocupação Cidade de Deus 84% dos domicílios não possuem problemas de 

inundação e 61% dos moradores conseguem circular nas vias internas em dias de chuva. O 
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principal problema detectado foi o grande adensamento do terreno em que se localiza a ocupação 

prejudicando a penetração no solo de parte da água de chuva, o que contribuiria para a 

diminuição dos picos de vazão e do volume a ser drenado.  

 

 

4.5.5 Indicador de vias de circulação 

 

Considerou-se que as vias de circulação existentes na ocupação Castelo Encantado 

são funcionais e encontram-se em bom estado de conservação. Observou-se que apesar das 

dimensões diminutas, as vias internas têm garantido uma tranqüila e segura circulação pelo 

interior da comunidade, eliminando-se inclusive as tradicionais voltas cuja realização é 

necessária para se ir de um determinado ponto a outro. 

Na ocupação Cidade de Deus verificou-se a precariedade das vias internas. Essas 

vias não possuem pavimentação, tem o esgoto das casas correndo a céu aberto e, nas épocas de 

chuva, o deslocamento dos moradores por essas vielas é muito prejudicado. 

 

 

4.5.6 Indicador de segurança geológico-geotécnica 

 

Verificou-se, no projeto de urbanização realizado no Castelo Encantado, uma 

inovação tecnológica na qual utilizou-se como processo construtivo para contenção da encosta 

da duna o revestimento de talude com sacos de propileno cheios de terra vegetal e sementes de 

capim e leguminosas. Este processo consiste na estabilização de taludes e platôs por meio do 

revestimento vegetal para protegê-lo. Após a realização dessas obras, o Castelo Encantado 

tornou-se ocupação com risco geológico baixo, restando apenas executar as obras de 

manutenção, quando se fizerem necessárias. 

Não foi encontrado, no decorrer desta pesquisa, nenhum parecer técnico que 

indicasse a existência de problemas geológicos-geotécnicos na área da ocupação Cidade de 

Deus.  
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4.5.7 Indicador de densidade demográfica bruta 

 

A análise realizada na ocupação Castelo Encantado apontou que a favela apresenta 

condições adequadas quanto às características da distribuição dos domicílios e, 

conseqüentemente, da concentração da população. Ela possui uma localização bastante 

favorável, uma vez que é circundada por ruas na totalidade de seu perímetro. Há um número 

razoável de domicílios próximos às saídas para essas ruas, e isto faz com que a concentração no 

interior da favela fique diluída, compensando a falta de espaço público. 

Já na ocupação Cidade de Deus tem adensamento da população esperado para 

favelas sem urbanização. Esforços devem ser mantidos no sentido de impedir a construção de 

novas moradias. A manutenção das condições de salubridade na favela tende a se deteriorar se 

tal processo não for monitorado a tempo.  

 

 

4.5.8 Indicador de energia elétrica 

 

Foi constatada que a totalidade dos domicílios da ocupação Castelo Encantado está 

coberta pelo serviço de fornecimento de energia elétrica. Entretanto, observou-se que 2% dos 

domicílios não recebem conta de energia elétrica (o que é um índice muito bom), seja por 

desatualização do cadastro da concessionária ou por falta da instalação de aparelho de medição 

de consumo. Entende-se que toda e qualquer situação irregular relacionada à energia elétrica 

pode acarretar uma série de perigos para os moradores -- incêndio, choque elétrico, danos em 

aparelhos eletrodomésticos, entre outros. 

Na ocupação Cidade de Deus também a totalidade dos domicílios é atendida com 

fornecimento de energia elétrica e 5% não recebem conta de energia.  

 

 

 

 

 



 

 

117

4.5.9 Indicador de regularização fundiária 

 

De acordo com a pesquisa realizada junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza, 

estudos estão sendo feitos na comunidade Castelo Encantado no sentido de promover a 

regularização fundiária dessa área. Segundo a liderança comunitária já estão sendo tomadas 

providencias como a medição dos terrenos e dos domicílios existentes bem como o 

cadastramento e recolhimento da documentação dos moradores. 

Na comunidade Cidade de Deus, não existe perspectiva de quando será iniciado o 

processo para a regularização dos domicílios, principalmente em virtude do desconhecimento, 

pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, de quem é a propriedade do terreno que foi ocupado pela 

favela.   

 

 

4.5.10 Indicador de varrição 

 

Foi constatada a inexistência do serviço de varrição pública nas vias internas de 

circulação do Castelo Encantado, assim como nas ruas do seu entorno, o mesmo ocorrendo na 

ocupação Cidade de Deus. De acordo com a pesquisa realizada, 97% dos moradores varrem a 

via de circulação em frente a sua residência. 

Constataram-se sérios problemas nas vielas internas. Foram observados muitos 

espaços servindo como depósito de entulho de construção – que com a chuva podem ser levados 

para o sistema de drenagem, assoreando-o. Verificou-se que 35% dos moradores não varrem a 

via de circulação em frente ao seu domicílio.  

Considerando que as condições de salubridade estão diretamente vinculadas à 

questão do lixo, principalmente o superficial, entende-se que esforços deveriam ser mantidos no 

sentido de alertar a população do perigo que representa o simples ato de jogar lixo no chão. 
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4.5.11 Indicador de iluminação pública 

 

A ocupação Castelo Encantado possui 95% dos seus domicílios atendidos por 

iluminação pública. De acordo com as lideranças comunitárias foi um esforço junto à companhia 

de iluminação – COELCE – a instalação e manutenção dos postes. 

Na Cidade de Deus, esse índice cai para 42% dos domicílios atendidos com 

iluminação fora de suas casas. A maior precariedade é encontrada nas vielas internas o que 

provoca a insegurança dos moradores durante a circulação pela noite. 

 

 

4.5.12 Indicador de espaço público 

 

As áreas no interior do Castelo Encantado que servem como espaço público para fins 

de recreação ou lazer foram destinadas no projeto de urbanização. Foi comprovada a utilização 

pela população desses espaços que são: belvedere, micro-praças, vias de circulação. De acordo 

com a análise realizada o quantidade de espaços de recreação é adequada. 

Na ocupação Cidade de Deus inexistem espaços públicos para fins de recreação, 

restando, assim, as vias de circulação que são utilizadas pelos moradores como espaço para fins 

de recreação.  

 

 

4.5.13 Indicador de renda 

 

Por meio do levantamento de dados constatou-se que o nível de renda da população 

do Castelo Encantado é baixo: 61% dos moradores recebem até três salários mínimos e os 39% 

restantes recebem mais que três salários mínimos. 

Já na ocupação Cidade de Deus esses índices são piores. Sendo que 100% dos 

moradores recebem menos que três salários mínimos como renda mensal do domicílio. Essa 

população está beirando o nível de miséria. 
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Como foi visto anteriormente a pontuação desse indicador está vinculada à 

pontuação do IED do ISA municipal ou do IED das demais favelas existentes no município, sendo 

assim, não foi possível estabelecer o quartil em que se encontra posicionado o IRF. 

 

 

4.5.14 Indicador de educação 

 

Através do levantamento de dados constatou-se que o nível de educação da 

população do Castelo Encantado é razoável: 13% da população é analfabeta, 39% cursou até o 

1° grau, 33% cursou até o 2º grau, 2% cursou nível superior e 12% são crianças sem idade 

escolar. 

Na ocupação Cidade de Deus o nível de educação da população é baixo: 17% da 

população é analfabeta, 46% cursou até o 1° grau, 14% cursou até o 2º grau, 3% cursou nível 

superior e 20% são crianças sem idade escolar. 

A partir dessas informações percebe-se a necessidade da realização de programas 

complementares de educação, seja de saúde pública, de higiene pessoal ou de educação 

ambiental. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados permitiram demonstrar que o método utilizado é capaz de realizar a 

avaliação que se propôs, inclusive com a aplicação em ocupações que não foram urbanizadas, 

configurando-se assim em instrumento adequado para subsidiar processos de tomada de decisão 

no município, principalmente em programas de gestão habitacional relacionados com favelas. 

Por meio das aferições realizadas nas duas ocupações selecionadas para tal fim, foi 

constatado que os indicadores que compõem o ISA/F são eficazes, objetivos e de fácil 

aplicabilidade, exceção feita ao Indicador de Renda e ao Indicador de Educação, já que estes não 

puderam ser pontuados por necessitarem de outros dados que ainda não foram coletados. Nesse 

sentido seria importante a elaboração de um outro método para a aferição desses dados, vindo a 

subsidiar pesquisas a ser realizadas em outros estudos. 

A reaplicabilidade do modelo pode ser considerada condizente com as possíveis 

limitações do corpo técnico existente na maioria das prefeituras municipais. 

A realização do estudo serviu para comprovar a utilização dos indicadores do ISA/F 

como paradigma para o controle das condições de salubridade em favelas e pode permitir a 

realização de avaliações sistemáticas e simultâneas de diferentes ocupações espontâneas por um 

órgão público, viabilizando o estabelecimento de um processo decisório que resultaria em 

ganhos operacionais e na agilização dos seguintes trabalhos, por exemplo: 

- Acompanhamento sistemático das condições de salubridade ambiental nas favelas; 

- Hierarquização das favelas incluindo-se as ocupações espontâneas não urbanizadas 

de acordo com as condições de salubridade existentes, de forma a priorizar áreas de intervenção 

para a execução de projetos de urbanização de favelas conforme com a hierarquização 

estabelecida; 

- Identificação de problemas, que poderão ocorrer nas favelas já urbanizadas, 

referentes à preservação, à durabilidade ou à manutenção das obras executadas, em conseqüência 

do próprio processo de ocupação, permitindo assim um rápido equacionamento do problema 

detectado; 

- Como indicador para a definição criteriosa e racional da utilização das verbas 

públicas. 
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O estudo permitiu ainda comprovar que os trabalhos de urbanização realizados na 

ocupação Castelo Encantado promoveram a sua recuperação urbanística ambiental, adequando-a 

a padrões de salubridade ambiental que viabilizam a sua permanência no local. 

Observou-se, entretanto, que a agressão ao meio ambiente, embora sensivelmente 

reduzida, continua a ocorrer, apesar de as obras de engenharia terem sido executadas e a 

prestação dos serviços urbanos básicos necessários para garantir a recuperação urbanística 

ambiental da ocupação estar ocorrendo regularmente. 

Constatou-se também a inviabilidade da permanência da ocupação Cidade de Deus 

no local atualmente ocupado. Pela falta de espaço físico para a realização de vias de circulação, 

adensamento populacional excessivo, pouca perspectiva de uma regularização fundiária das 

moradias, falta de esgotamento sanitário e inviabilidade de áreas para utilização de espaços 

públicos de lazer.  

O desenvolvimento do presente trabalho permite a elaboração de algumas 

recomendações de temas para o aprofundamento de novos estudos e pesquisas que envolvam o 

uso de indicadores ou que tratem da análise do fenômeno das favelas. 

- O estabelecimento de uma rede regional que trabalhe e troque informações na área 

de aplicação de indicadores relacionados à salubridade ambiental e estudos urbanísticos 

referentes às favelas; 

 - A elaboração de estudos sobre indicadores de sustentabilidade ambiental urbana, 

voltados para a definição das capacidades de sustentação da evolução urbana; 

- Estudos baseados em fundamentos técnicos que correlacionem causa e efeito do 

processo de expansão urbana sobre o meio ambiente, de forma a minimizar os efeitos das causas 

urbanas e em especial, das áreas de favelas; 

- Elaboração de estudos voltados para a definição de modelos de educação ambiental 

específicos para serem implantados em favelas e outros tipos de assentamentos habitacionais de 

baixa renda, localizados em áreas de risco ambiental. 

Finalmente, entende-se que o desafio que se coloca é encontrar meios para o 

aprimoramento do método utilizado como um instrumento de trabalho que alicerce processos de 

tomada de decisão dentro dos órgãos públicos. 
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