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resumo 
GOMES, J.G. Mapear para Intervir: a relação entre a moradia e a saúde nos programas de 
melhorias habitacionais no Sul Global. 2021. Tese (doutorado). Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2021. 

O objetivo principal da presente pesquisa é a proposição de uma metodologia para a 
identificação de moradias a serem priorizadas pelos programas de melhorias habitacionais que 
atuam em favelas urbanizadas e loteamentos populares, utilizando para estudo de caso a 
cidade de Salvador. Embora esses programas visem responder às demandas específicas das 
moradias e dos moradores, a escolha das áreas a serem atendidas não pode prescindir de 
planejamento. Compreende-se que esse planejamento requer ferramentas próprias para 
nortear as ações em campo, mapeando, a partir de critérios previamente definidos, as 
urgências prioritárias com necessidade de atendimento imediato. Propõe-se que essas 
urgências estejam amparadas em dados que revelem a condição de saúde dos residentes, uma 
vez que esta, em última análise e perpassando fatores genéticos, deriva principalmente do 
ambiente construído. Para tanto, foram propostos dois indicadores: i) o Indicador de Privação 
Habitacional (IPHAB), construído a partir de dados censitários e extraídos de imagens de 
satélite de alta resolução espacial; e ii) o Indicador de Condição de Saúde (ICS), com o uso de 
dados de mortalidade e de morbidade por quatro causas específicas (pneumonia, asma, 
quedas acidentais e tuberculose), espacializados por endereço de residência. Os dois 
indicadores, construídos com o uso de métodos específicos e em diferentes unidades 
geográficas, foram espacializados sobre uma grade regular composta por células de 50m x 50m 
e distribuídos por quartil. A sobreposição desses dois indicadores resultou no Índice de 
Privação Habitacional Associado à Saúde (IPHAS) e possibilitou a visualização de 16 gradações 
de privação habitacional combinadas à saúde. Os resultados apontaram que pouco mais de 
101 mil domicílios em Salvador precisavam, no período analisado, de atendimento prioritário 
e outros 131 mil possuíam necessidade de monitoramento continuado, sendo que quase 90% 
desse total encontram-se inseridos nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). A partir de 
dados extraídos de imagens de atíssima resolução espacial, foram propostos três indicadores 
do ambiente construído apontando a intensidade de ocupação dentro das células (também 
chamadas de microáreas): altura média das edificações; taxa de ocupação; e coeficiente de 
aproveitamento. Para contribuir com a caracterização da moradia popular e da condição de 
saúde dos moradores, foram aplicados 391 questionários em quatro áreas representativas de 
Salvador. A partir dos resultados buscou-se verificar se as diferenças construtivas encontradas  
possuíam alguma associação estatística com a região de residência e, em uma análise 
estratificada, foi verificado o impacto dessas características no desenvolvimento de doenças 
respiratórias e quedas na residência. Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para o 
delineamento das ações de melhorias habitacionais, ao direcionar, de maneira mais efetiva 
recursos financeiros e humanos, visando a melhoria da condição de moradia da população 
mais pobre. 
 

Palavras-chave: melhorias habitacionais; drone; mapeamento; privação habitacional, 
indicadores. 



 
 

 
 

abstract 
GOMES, J.G. Mapping to Improve: the relationship between housing and health in housing 
improvement programs in the Global South. 2021. Tese (doutorado). Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2021. 

The main objective of this research is to propose a method for identifying housing that should 
prioritized by housing improvement programs in upgraded slums and low-income housing 
developments, using the city of Salvador as a case study. Although these programs aim to 
address the specific needs of the homes and residents, the selection of areas to be served 
cannot be done without planning. It goes without saying that this planning requires 
appropriate tools to guide actions in the field such as maps and spatial analysis, based on pre-
established criteria, the prioritize emergencies that require immediate attention. It is proposed 
that these emergencies are supported by data that reveal the health status of the inhabitants, 
since this depends ultimately and beyond genetic factors, mainly on the built environment. To 
this end, two indicators have been proposed: i) the Indicator of Housing Deprivation (IPHAB), 
based on census data and extracted from satellite imagery with high spatial resolution, and ii) 
the Health Condition Indicator (ICS), using mortality and morbidity data for four specific causes 
(pneumonia, asthma, fall accidents and tuberculosis), spatialized by residential address. The 
two indicators, created using specific methods and in different geographical units, were 
divided by quartiles and spatialized on a regular grid of 50m x 50m cells. The overlay of these 
two indicators produced the Index of Housing Deprivation Associated with Health (IPHAS) and 
made it possible to visualize 16 gradations of housing deprivation associated with health. The 
results showed that slightly more than 101 thousand households in Salvador need priority care 
and another 131 thousand need continuous monitoring. Almost 90% of these households are 
in the Zones of Special Social Interest (ZEIS). Based on data extracted from images with very-
high spatial resolution, three indicators of the built environment were proposed to show the 
intensity of occupancy within cells (also called micro-areas): verticalization, floor area ratio and 
building density. To contribute to the characterization of low-income housing and the health 
status of residents, 391 questionnaires were completed in four representative areas of 
Salvador. Using the data, we sought to verify whether the constructive differences found were 
statistically related to the residential area, and in a stratified analysis, we tested the impact of 
these characteristics on the outcomes in the development of respiratory diseases and falls in 
the home. It is expected that this research can contribute to the design of housing 
improvement actions, by directing, in a more effective way, financial and human resources, 
aiming at improving the housing conditions of the poorest population. 
 

Keywords: housing improvements; drone; mapping; housing deprivation, indicators. 
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introdução 

Em 2008, no Brasil, com a aprovação da Lei Federal 11.888 conhecida como Lei da 

Assistência Técnica, que garante às famílias, com renda mensal de até três salários 

mínimos, acompanhamento gratuito de arquitetos e engenheiros para a construção, 

reforma e ampliação de suas casas, os debates acerca dos programas de melhorias 

habitacionais foram ampliados, assim como o número de experiências realizadas. 

Enquanto a provisão de novas moradias pautou por muito tempo as agendas das políticas 

habitacionais, de todas as esferas de governo, a melhoria das moradias populares 

autoproduzidas, construídas, em sua maioria, nas favelas e nas periferias das grandes 

cidades brasileiras, sempre se manteve à margem dessa discussão. Em relação às favelas, 

acreditava-se que, com a implementação dos programas de urbanização e a segurança da 

posse (questões que passaram a integrar essas agendas de maneira mais contundente a 

partir de 1990, após a promulgação da Constituição de 1988), os residentes fariam, 

naturalmente, melhorias em suas moradias, prescindindo de qualquer responsabilidade do 

poder público.  

Historicamente, o subsídio à melhoria física da casa e/ou a disponibilização de um serviço 

de assistência técnica continuada às moradias, de maneira individualizada, nunca foi uma 

reivindicação dos movimentos populares por moradia que, em sua maioria, focaram na 

luta pelo acesso à terra, desdobrando-se no acesso à infraestrutura e aos serviços urbanos. 

O apelo para a assinatura da lei de assistência técnica, pelos movimentos populares, cuja 

discussão de fato contou com a participação de suas lideranças, é que, ao menos em seu 

texto, é assegurado subsídio à contratação dos serviços de arquitetura e engenharia aos 

grupos organizados (cooperativas habitacionais e associações de moradores, por exemplo) 

custeado pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), inserido no 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Esses repasses pelo FNHIS 

nunca foram concretizados, uma vez que os recursos à política habitacional passaram a ser 

destinados diretamente ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, para a construção 

de novas unidades habitacionais, e ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  
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Esse último programa, que possuía uma modalidade exclusiva para a urbanização de 

favelas, incorporava em seu escopo ações de melhorias habitacionais às moradias 

localizadas nos assentamentos a serem urbanizados. Entretanto, um balanço da 

implementação dessas experiências nas  grandes cidades, conforme publicação organizada 

por Cardoso e Denaldi (2018), apontou que a quantidade de moradias que passaram por 

ações  de melhorias, em todos os casos relatados, foi insignificante. Pasternak (2016) 

aponta limitações ao êxito alcançado pelas políticas de urbanização de favelas, observando 

que, apesar de ter assegurado o acesso grosso modo universal à infraestrutura de 

saneamento básico, as casas ainda apresentam más condições de ventilação, entre outros 

fatores de risco, que comprometem a saúde física e mental dos moradores.  

Os programas delineados com foco exclusivo nas melhorias habitacionais no país, 

basicamente, podem ser resumidos em três frentes. A primeira agrega as experiências de 

governos municipais, que tem como objetivo empreender obras em moradias localizadas 

em favelas urbanizadas, executado de maneira coletiva e por período determinado. Talvez 

o melhor exemplo dessas iniciativas seja o programa Tá Bonito, na cidade de Diadema, 

iniciado em meados dos anos 2000. A segunda frente trata das experiências realizadas 

pelos colegiados de arquitetos e urbanistas, cujo marco pode ser considerado o início dos 

anos 2000, com o Programa de Aperfeiçoamento Profissional, delineado pela unidade 

fluminense do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RJ), mas que, no caso citado, teve 

duração de apenas dois anos1. A terceira frente, agrupa as iniciativas que atendem as 

moradias de forma mais pulverizada no território, ofertadas tanto pelo poder público 

quanto por organizações sem fins lucrativos, como o Programa Casa Bela, instituído por lei 

em 2009, pela Prefeitura de Fortaleza, o Programa Arquiteto da Família, da ONG Soluções 

Urbanas, iniciado em 2002, no Rio de Janeiro e o Programa Melhorias Habitacionais, da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF), iniciado 

em 2015.  

O início da minha experiência profissional localiza-se no ínterim entre o desenvolvimento 

dos primeiros programas de melhorias habitacionais e a aprovação da lei de assistência 

 
1 Embora esse programa não tenha sido continuado, outras iniciativas promovidas pelas entidades 
profissionais foram realizadas a fim de subsidiar o acesso à assistência técnica. O Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), por exemplo, destina 2% do seu orçamento para custear os serviços de assistência técnica 
à população de baixa renda, por meio de chamamento público de propostas 
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técnica. Em 2004, em Campinas, após ter finalizado a faculdade de arquitetura e 

urbanismo, iniciei no cargo de desenhista, na Companhia de Habitação Popular (COHAB) 

do município. Nesse momento, o governo local, ainda sob a administração do Partido dos 

Trabalhadores, desenvolvia um amplo programa de regularização fundiária e de 

urbanização de favelas, visando atender a mais de 100 destas ocupações localizadas em 

terrenos públicos. Para a elaboração dos projetos e dos planos de regularização, a partir 

do levantamento aerofotogramétrico das áreas, era de praxe a ida a campo para dirimir as 

dúvidas que surgiam sobre os limites das edificações. Por vezes, as lideranças locais ou 

algum morador oferecia para entrar em sua casa para um copo d’água ou um café. Nesse 

momento, conversávamos sobre o início da ocupação, as dificuldades enfrentadas para a 

construção das casas, momento no qual os moradores também revelavam os planos de 

ampliação das moradias e aproveitavam para perguntar o que “a arquiteta” achava.   

Saí da Cohab em 2005,  sendo que a vivência daquele ano dentro das favelas e das casas, 

que eram carregadas de símbolos que representavam a vitória dos moradores contra todas 

as adversidades, sensibilizaram-me para compreender que os serviços de arquitetura 

deveriam chegar a essas pessoas. Nesse ano, participei do Primeiro Seminário Nacional de 

Assistência Técnica, em Campo Grande, momento no qual foram apresentadas 

experiências-piloto e consolidado o texto que deu origem à lei federal, em debate desde 

2002. Em 2006, junto com Daniela Zacardi, também arquiteta, influenciadas por uma 

experiência desenvolvida pela Sociedade de Arquitetos do Uruguai e pelo programa criado 

pelo IAB-RJ (anteriormente citado), iniciamos o Arquitetas da Comunidade, instituído 

juridicamente dois anos depois. Atuamos, principalmente, na região ao sul da cidade de 

Campinas, especialmente no Jardim Monte Cristo e Parque Oziel, áreas ocupadas 

coletivamente ao final de 1990, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). 

Passamos a dar atendimento individualizado às famílias que queriam ampliar ou reformar 

suas moradias. Após cinco anos de atuação e mais de uma centena de atendimentos, essa 

experiência nos fez perceber todas as limitações que os moradores têm para a compra do 

material e execução das obras, questões que perpassam o acesso ao arquiteto. 

Diante disso, passei a acreditar que as melhorias habitacionais somente seriam efetivadas 

e ganhariam escala de atuação devida com o acesso aos serviços de assistência técnica 

combinado, em muitos casos, com recursos públicos destinados à compra do material e à 
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execução da obra. Nesse momento, iniciei minha pesquisa de mestrado sobre o tema, e fui 

a Cuba, conhecer o funcionamento do programa Arquitetos da Comunidade, que existe 

desde 1994 e que inspirou os arquitetos uruguaios. O programa é estruturado a partir de 

escritórios de atendimento descentralizados acessíveis à população e com metodologia de 

projeto participativo. Em virtude do contexto econômico do país, somente casos extremos 

contam com o subsídio do governo para a compra do material de construção, mas, ainda 

assim, até o ano de 2012, o programa contabilizava mais de 160 mil atendimentos (GOMES, 

2014). Para dialogar com esse programa, escolhi, naquele momento, debruçar-me sobre a 

experiência-piloto desenvolvida em Diadema e que originou o programa Tá Bonito. 

Terminei minha dissertação compreendendo que, a exemplo das experiências cubana e 

brasileira, era possível implementar em larga escala os programas de melhorias 

habitacionais, mas estes não poderiam prescindir de planejamento. 

Portanto, a pergunta que passou a ser feita foi, diante da quantidade de moradias que 

existe no país construídas sem apoio técnico, principalmente nas grandes cidades 

brasileiras, como indicar aquelas que necessitam de melhorias? Resgatando as colocações 

feitas por Pasternak (2016), sobre a relação entre a casa e a saúde, a falta de saúde pode 

ser um forte indício da qualidade física da moradia. Essa relação, embora explícita desde o 

início da urbanização baseada na produção industrial, primeiro na Inglaterra e depois nas 

demais grandes cidades do mundo, é somente percebida quando existem ameaças que 

transpassam a casa dos mais pobres, como ocorreu com os surtos de febre amarela, da 

gripe espanhola e atualmente da Covid-19, somente para citar alguns.  

É a partir dessa compreensão que inicio a minha tese. Diante das pesquisas que evidenciam 

a associação entre a baixa qualidade do ambiente construído e o desenvolvimento de 

doenças, trabalho com a hipótese de que é possível apontar espacialmente, a partir dos 

dados de mortalidade e de morbidade por diferentes causas específicas, o conjunto de 

moradias que necessitam de atendimento prioritário pelos programas de melhorias 

habitacionais. Dessa maneira, o objetivo principal da pesquisa foi o de propor a construção 

de uma metodologia para a identificação dessas moradias, amparada em dados espaciais 

gratuitos e acessíveis que possam revelar as condições da habitação e da saúde, tornando-

se, assim, uma ferramenta de planejamento direcionada às ações de melhorias 

habitacionais.  
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Estrutura da tese 

A  presente tese divide-se em quatro capítulos, além da introdução e das considerações 

finais. Esses capítulos são apresentados no mesmo sentido do caminho percorrido para o 

desenvolvimento da pesquisa. Como já observado, atualmente, há evidências suficientes 

que permitem afirmar de maneira categórica que as condições de saúde resultam, em 

grande parte, do ambiente construído. Nesse sentido, o primeiro capítulo discute como a 

habitação passou a ser vista enquanto determinante social da saúde. De acordo com a OMS 

(WHO, 2018a), as pesquisas desenvolvidas a fim de entender essa relação têm aumentado, 

na medida em que a maior parte da população mundial passou a viver nas cidades; soma-

se a esse, outros fatores como o aumento da expectativa de vida, os eventos climáticos 

extremos resultantes do aquecimento global e as possibilidade de novas epidemias. A 

organização também alerta que essas questões irão demandar políticas públicas mais 

efetivas, direcionadas à demanda por moradia, mas principalmente, aquelas voltadas para 

a melhoria das moradias existentes, especialmente dos mais pobres. 

A construção de indicadores e de índices são ferramentas necessárias para pautar as 

políticas públicas e monitorar o seu desempenho (JANNUZZI, 2021). O aumento da 

disponibilização de dados e os avanços tecnológicos alcançados para o seu processamento 

possibilitam a construção de medidas comprometendo poucos recursos, humanos e 

financeiros (ALKIRE, 2014). A proposição, pelas Nações Unidas (ONU), dos Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODS) (entre 2000 a 2015), seguido pelos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) (com horizonte até 2030), impulsionou a produção de 

pesquisas pela academia e pelos órgãos governamentais dos países membros. O capítulo 

2 traz essa discussão ao mesmo tempo em que foca na produção desse conhecimento para 

a identificação da privação material e da moradia.  

O capítulo 3, por sua vez, apresenta a cidade de Salvador, utilizada como estudo de caso 

para a construção da metodologia proposta pela tese. Essa caracterização é feita a partir 

do ponto de vista da moradia popular, com o uso de dados censitários, atualizados a partir 

de uma pesquisa de campo que levantou dados tanto da constituição física das moradias 

quanto da condição de saúde dos moradores. Para isso, foi utilizada uma amostra 

estratificada, representativa da configuração urbana da cidade que está dividida em quatro 

eixos de desenvolvimento. A partir dos dados trazidos pelo levantamento, foram feitas 
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duas análises: a primeira buscou verificar a existência de associação estatística entre a 

localização da moradia e suas características físicas; e, a segunda, investigou se existe 

associação significativa entre as características físicas estratificadas pelas quatro regiões da 

cidade e a maior incidência de doenças respiratórias e de quedas ocorridas na residência 

(relacionadas aos aspectos construtivos). 

O capítulo 4, por fim, apresenta a metodologia proposta para a identificação das moradias 

que devem ser priorizadas pelos programas de melhorias habitacionais, envolvendo 

diferentes métodos para combinação de dados espaciais extraídos de fontes diversas. Esta 

metodologia está dividida em duas escalas de planejamento. A primeira, consiste na 

combinação de dados que revelem a privação da habitação (a partir de dados censitários e 

de imagens de satélite) e dos resultados negativos na saúde (com o uso de dados de 

morbidade e mortalidade espacializados por endereço de residência), considerando a 

cidade como um todo. A segunda escala, construída com informações obtidas por imagens 

de altíssima resolução espacial, aponta dados possíveis de serem levantados que 

contribuem para caracterizar fisicamente o espaço ao qual vai se intervir, permitindo o 

delineamento das estratégias a serem implementadas na etapa seguinte, que foge do 

escopo dessa pesquisa, mas que se refere à obra em si e a todo o planejamento necessário 

que a antecede.  
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capítulo 1 

o ambiente construído como  
determinante da saúde 

A necessidade de compreender a relação entre a habitação e a saúde tem sido ampliada 

na medida em que a maior proporção da população passou a ser urbana. O aumento da 

expectativa de vida, as alterações climáticas e a possibilidade de novas epidemias podem 

exigir políticas habitacionais mais direcionadas à melhoria das condições das moradias 

existentes, especialmente dos mais pobres (WHO, 2018a). Ao longo da história, períodos 

de urbanização mais acelerados estiveram vinculados  a um maior desenvolvimento 

econômico, fato visto como benéfico para a saúde dos que vivem nas cidades, uma vez que 

estas concentram melhores recursos econômicos e sociais (MONTGOMERY et al. 2003). 

Entretanto, estudos focalizados em assentamentos urbanos pobres evidenciaram que a 

saúde dos residentes é equiparável àqueles que vivem em áreas rurais ou até mesmo pior, 

uma vez que a concentração da pobreza potencializa a disseminação de doenças 

transmissíveis (MONTGOMERY et al. 2003). Nesse contexto, o objetivo desse primeiro 

capítulo é o de apresentar o momento no qual o ambiente construído, mais precisamente 

a habitação, passa a ser compreendida enquanto determinante social da saúde e, a partir 

disso, apresentar as pesquisas que evidenciam essa  associação. 

1.1. De Hipócrates à Teoria Miasmática 

No século V a.C., a idéia de que o lugar tem influência na condição de saúde e no bem-estar 

das pessoas em geral foi explicitado pelo tratado, Dos Ares, Águas e Lugares. (CAIRUS, 

2005). Escrito por Hipócrates, considerado por muitos como o “pai da medicina” ocidental2, 

esse documento, dentre outros atribuídos a sua autoria e a de seus discípulos (compondo 

 
2 Cairus (2005) observa que esse título é fato gerador de controversas, uma vez que a medicina já existia 
antes de Hipócrates, tendo o termo “médico” sido apontado nos versos da Ilíada, escrita por Homero (que 
se estima ter vivido no século VIII a.C.). De acordo com o autor a medicina, como prática racional apoiada em 
observações, nos tempos de Homero, existia de forma concomitante aos rituais realizados por curandeiros, 
mas alerta para o fato de que a figura do médico na Ilíada não deve ser compreendido como os mesmos 
médicos da escola hipocrática. 
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o Corpus hippocraticum3), considerava a compreensão desses elementos (ar, água e lugar, 

e a relação entre eles) e dos estilos de vida individuais4 como fundamentais para o êxito no 

tratamento das enfermidades. De acordo com o tratado, o conhecimento sobre as 

características de um cidade nas diferentes estações do ano (que dependia de sua 

orientação, se voltada para o nascente ou para o poente e se na direção dos ventos frios 

ou dos ventos quentes; e a sua altitude, se localizada em terreno elevado ou no fundo de 

vale), do tipo de água consumida (se provenientes de nascentes localizadas nas encostas 

ou se em terrenos pantanosos, se salobra ou doce, por exemplo), determinavam as 

sazonalidades das doenças e as epidemias que acometiam seus moradores (CAIRUS, 2005). 

A importância da sua obra (e do que se segue a partir de então) é ter atribuído às doenças 

um olhar laico, distanciando as suas causas de fatos religiosos e místicos, e as aproximando 

das causas naturais (CAIRUS, 2005). 

A doença, nos textos hipocráticos, resultava de um desequilíbrio dos humores pela 

exposição desmedida aos ares frio, quente, seco e úmido5. Esse pensamento irá refletir, 

séculos mais tarde, no tratado de arquitetura romana mais antigo que se tem 

conhecimento6, escrito por Vitrúvio, que viveu no século I a.C. O tratado, composto por dez 

livros, traz no capítulo IV do primeiro livro, intitulado “Da eleição de lugares sãos”, 

observações a respeito da necessidade de o arquiteto proceder a uma análise minuciosa 

antes da escolha do local sobre o qual uma cidade seria fundada (FELL, 2003). De acordo 

com o Vitrúvio, deveriam ser observados aspectos relacionados às correntes de ar, às fontes 

de água e à cota do terreno (distanciando-se dos locais alagadiços); e, em relação às 

construções, considerou resguardar a localização das aberturas das fachadas da maior 

incidência solar, bem como daquela que não recebe sol, uma vez que se entendia que a 

ausência da luz , assim como o seu excesso poderiam produzir alterações no estado de 

saúde do indivíduo (FELL, 2003).   

 
3 A “Coleção Hipocrática” é formada por 66 tratados, cujos textos principais supõem-se que tenham sido 
escritos entre 420 e 350 a.C (CAIRUS, 2005).  
4 Por estilo de vida compreende-se os hábitos alimentares e de prática de atividade física. 
5 De acordo com Cairus (2005), o tratado intitulado “Da natureza do homem” é atribuído a Pólibo, discípulo 
direto de Hipócrates.  
6 De acordo com Fell (2003), foram escritos outros tratatados, mas perdidos ao longo da história. 
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A crença de que os maus odores provenientes de materiais orgânicos em decomposição 

(chamado de miasmas) poderiam alterar os humores, iniciada a partir de Hipócrates, 

vigorou até a consolidação da teoria microbiana, nos anos de 1870, embora outras teorias 

tenham sido formuladas concomitantemente. Na época das grandes navegações, no século 

XVI, por exemplo, desenvolveu-se a hipótese de que as doenças eram ocasionadas por 

germes passados de uma pessoa contaminada para outra ou pelos objetos tocados por 

essa, mas não se cogitava a possibilidade de outros seres vivos, como insetos, ou da água 

serem vetores de transmissão (CASTRO-SANTOS, 1994). O uso da teoria do contágio, como 

ficou conhecida, sobressaiu entre os médicos até o início do século XIX, quando passou a 

ser contestada ao perceberem que, mesmo diante de medidas de isolamento, a 

transmissão de doenças como o cólera e a febre amarela não foram interrompidas, 

retomando a teoria miasmática (CASTRO-SANTOS, 1994).  

Em Londres, especificamente, a epidemia causada pela peste bubônica no século XVII, 

respondeu pela morte de um quarto do total de sua população7 e as medidas de contenção 

da doença, de causa ainda desconhecida naquele momento, passava por isolar as áreas 

cujos enfermos e seus familiares viviam, medidas já adotadas durante a pandemia 

registrada na Europa durante a Idade Média8 (MARTINS et al., 1997). Já a primeira epidemia 

do cólera, na cidade, somente foi registrada no ano de 1832, mas foi durante o surto 

seguinte, entre 1848 e 1849, que quase 50 mil pessoas vieram a óbito, deixando a 

população em pânico (JOHNSON, 2008). A doença, de acordo com Castro-Santos (1994, p. 

105), não foi a causadora do maior impacto demográfico no século XIX9, mas sua 

importância deveu-se, nas palavras do autor, “a seu impacto psicológico, social e 

epidemiológico”. Os resultados desses outros impactos, reverberados em todo o mundo, 

 
7 De acordo com Martins (1998), a Europa já tinha sido atingida por diferentes epidemias, mas a mais letal 
foi a causada pela peste bubônica de causa desconhecida (que atualmente sabe-se ser transmitida pela pulga 
alojada nos roedores), entre 1347 a 1351, vitimando um terço do total da população. Ainda de acordo com 
o autor, no surto da peste em Londres, em 1665, a cidade tinha 400 mil habitantes.  
8 Na Idade Média, durante o surto da peste bubônica, decidiu-se, sem qualquer embasamento científico, 
isolar os viajantes que chegavam às cidades pelo período de 40 dias, surgindo daí o termo “quarentena” 
(MARTINS, 1998). 
9 De acordo com Castro-Santos (1994), doenças como escalartina, difteria e o sarampo, nas crianças, e 
tuberculose e tifo, nos adultos, responderam por grande parte das mortes ocorridas naquele século.  
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responderam por uma série de ações, como a implementação das políticas sanitárias, a 

estigmatização dos pobres e a criação de uma “polícia médica” 10 (CASTRO-SANTOS, 1994).  

Nos anos de 1840, Londres, capital do Império, já contabilizava 2,5 milhões de habitantes, 

e era tida como o centro comercial do mundo ocidental (ENGELS, 2010). Friedrich Engels, 

Florence Nightingale e John Snow apesar de terem formações distintas, foram 

contemporâneos e vivenciaram os resultados das transformações urbanas ocorridas na 

Europa, durante a revolução industrial, principalmente em Londres11. À luz do contexto 

vivido e dentro do tema da presente tese, essas três personalidades deixaram 

contribuições importantes para compreensão das condições de moradia da classe 

trabalhadora, no caso dos relatos de Engels; da importância da arquitetura na prevenção 

das doenças, evidenciada por Nightingale; e do início da análise espacial para o 

mapeamento da causa das doenças, nos estudos sobre o cólera desenvolvidos por Snow.  

1.2. Engels: a condição de moradia dos trabalhadores nas cidades industriais 

É necessário iniciar abordando Engels, industrial alemão, que em seus dois anos vividos na 

Inglaterra (1842 a 1844), teceu uma minuciosa denúncia em formato de livro sobre as 

condições de vida da classe trabalhadora urbano-industrial. Compreender, ainda que 

brevemente, o contexto urbano naquele momento e a habitação dos pobres (que décadas 

mais tarde será evidenciada nas grandes cidades brasileiras) é necessário para caracterizar 

sobre qual contexto Snow e Nigtingale debruçaram-se. No capítulo intitulado “As grandes 

cidades”, Engels (2010), embasado em documentos da época e na experiência em 

 
10 De acordo com o autor (p. 105), “Por caracterizar-se como um forte rompimento na ‘convivência’ entre 
microparasitas e hospedeiros humanos, atingiu todas as faixas etárias da população; desencadeou pânico e 
dor no seio das famílias atingidas pela epidemia, particularmente entre os pobres e desnutridos; mobilizou 
as populações contra minorias, estigmatizadas por razões morais ou religiosas; fortaleceu o papel de líderes 
religiosos, abalou o prestígio de antigas doutrinas médicas e abriu espaço para a concorrência de doutrinas 
rivais; estimulou governos e aparelhos administrativos no combate à doença e a criação de uma "polícia 
médica" em diversos países.” 
11 Friedrich Engels (1820-1895) foi um industrial, nascido na atual Alemanha e, durante os anos de 1840 
percorreu diversas cidades do Reino Unido, momento no qual pode conhecer os efeitos da industrialização 
nas cidades, escrevendo, junto com Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista. Florence Nightingale 
(1820-1910), de família inglesa, nasceu em Florença, mas passou a morar na Inglaterra ainda criança. 
Formou-se enfermeira mas também dedicou-se a matemática. John Snow (1813-1858) nasceu na Inglaterra 
, formou-se médico, atuando como anestesista, e foi quem pesquisou e descobriu as dosagens corretas de 
éter e clorofórmio a serem ministradas aos pacientes durante as cirurgias. 
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percorrer, principalmente as ruas de Manchester12, observou que os problemas da 

habitação resultados da pobreza extrema que a classe trabalhadora estava submetida, em 

maior ou menor grau, eram comuns, pois, nas palavras do autor, “a miséria [...] nada tem 

de específico [...] é, de fato, comum a todas as grandes cidades do mundo” (p. 77).  

A falta de saneamento básico, mais precisamente a ausência de rede de esgoto e a 

inexistência de sanitários públicos ou no interior das casas, é observada em várias 

passagens do capítulo, assim como o adensamento excessivo dos cômodos, lembrando 

que famílias inteiras ocupavam apenas um cômodo, inclusive os porões das edificações. De 

acordo com o autor, os construtores da época, visando o lucro com os aluguéis e pelos 

altos preços da terra urbana faziam as casas, umas contíguas às outras. Nesse sentidno, 

Engels (2010) observou, ao menos, a existência de três sistemas construtivos distintos13. O 

primeiro referia-se às construções nas áreas mais antigas da cidade, que eram edificadas 

de maneira aleatória, de forma contígua e, quando da existência de espaço entre elas, 

formavam pátios de dimensões irregulares. O segundo sistema era uma versão planejada 

do primeiro, cujas construções se davam em fila, e os pátios, internos às quadras, eram de 

tamanhos regulares e tinham passagens que conectavam as ruas que circundavam as 

quadras. 

Já o terceiro sistema referido pelo autor, combinava, em uma mesma quadra, três fileiras 

paralelas de casas com tipologias distintas: na primeira fileira, ficavam as casas com 

melhores condições de ventilação, com acesso pela rua e com fundos para uma viela 

interna à quadra; por essa viela, chamada por Engels de “rua dos fundos” (Ibidem, p. 99), 

acessava-se as casas da segunda fileira (sendo essa, dentre as três, a tipologia com piores 

condições de ventilação); a parede de fundo dessa segunda fileira era colada à terceira 

fileira de casas, com acesso pela rua oposta à da primeira fileira. De acordo com o autor, 

esse sistema construtivo era mais comum nos grandes bairros fabris, sendo que as 

melhores casas eram habitadas pelos operários das fábricas, enquanto as piores, pelos 

trabalhadores manuais, que recebiam os salários mais baixos.  Nesse sentido, Engels 

apontou que a segregação não era apenas entre bairros (divididos entre ricos e pobres, 

 
12 Engels cita diferentes cidades como, por exemplo, Londres, Birgmingham e Leeds, na Inglaterra; Dublin, na 
Irlanda; e Glasgow na Escócia. 
13 Engels relata a existência desses três sistemas a partir da observação de construções em Manchester. 
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mesmo que contíguos no espaço), mas que, dentre os pobres, existia os que viviam em 

piores condições, localizados nas “moradias dos becos e vielas” que, invariavelmente, no 

Reino Unido, eram ocupadas pelos imigrantes irlandeses (Ibidem, p. 71). A Figura 1 

apresenta imagens que retratam como eram percebidas as moradias dos operários nas 

cidades inglesas, durante o século XIX. 

Ainda que qualquer pessoa estivesse sujeita à doença, já que se compreendia que esta era 

transmitida pelo ar ou pelo contato físico, evidenciava-se que os pobres sofriam mais. Com 

base em relatórios elaborados por médicos da época para comissões designadas em 

estudar as condições das grandes cidades, Engels (2010) apontou os desdobramentos da 

moradia adensada e sem saneamento: a taxa de mortalidade aumentava conforme 

pioravam as condições físicas das ruas e das casas. Aqueles que viviam nas piores casas 

localizadas nas piores ruas, classificadas como de “terceira classe”, apresentavam uma taxa 

de mortalidade duas vezes superior do que aqueles que viviam nas casas e nas ruas 

classificadas como de primeira classe, compreendidas como as melhores condições14. As 

altas taxas de mortalidade evidenciavam-se, sobretudo, entre as crianças que para além 

das doenças transmissíveis, pela falta de cuidados parentais durante o dia, estavam sujeitas 

a diferentes injúrias físicas. Nas palavras de Engels (2010, p. 148), “em nenhum lugar como 

nas grandes cidades inglesas tantas crianças são esmagadas por cavalos e carroças, 

morrem por causa de quedas, se afogam ou se queimam”. Engels (2010,p. 146) também 

apontou que nesses relatórios são observadas reduções na mortalidade nas “ruas 

miseráveis”, após a realização de melhorias15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 No mesmo documentado citado por Engels, há relato que houve redução de 25% das mortes entre a 
população que vivia nas piores condições (ruas mais miseráveis) após as melhorias serem realizadas.  
15 Engels não aponta a que tipo de melhoria o relato se refere. Supõe-se que sejam melhorias relacionadas 
ao saneamento.  
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Figura 1. Retrato das condições de habitação nas cidades industriais, no século XIX. 

 
Fontes: 1. Cortiços em Londres, de Gustave Dore (JERROLD, 1872); 2. “Close,  No.  93  High  Street,”, 
fotografia tirada por Thomas Annan de Glasgow (GROSSMAN, 2015); 3. Casa de Hospedagem na 
Rua Field Lane, em Londres, de Bethnal Green (GAVIN, 1848). 4. Conjunto de casas na Rua Bradley, 
em Manchester, s/d16. 

1.3. Nightingale: a arquitetura como agente promotor da saúde  

Pouco estudada pelos arquitetos, Florence Nightingale influenciou a arquitetura hospitalar 

ao introduzir a necessidade de iluminação e ventilação naturais ao ambiente médico. 

Formada em enfermagem, ganhou notoriedade ao chefiar o hospital de campanha 

montado para atender os soldados ingleses feridos, durante a Guerra da Criméia, entre 

1854 e 185617 (MCDONALD, 2020). As observações sobre as precariedades das instalações 

hospitalares (caracterizadas pela superlotação, falta de higiene, ausência de iluminação e 

de ventilação adequadas, com sistemas de esgotamento sanitário e drenagem precários), 

 
16 Casas construídas em estilo georgiano (1720-1840), supõe-se terem servido para abrigar trabalhadores 
manuais. 
17 A Guerra da Criméia (1853-1856) foi um conflito estabelecido entre a Rússia e a aliança formada pela 
Inglaterra, França e Sardenha, em resposta as invasões do Império Russo às terras de domínio do Império 
Otomano.   
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fizeram com que a Comissão Sanitária inglesa empreendesse as melhorias apontadas pela 

enfermeira, o que acarretou na diminuição do número de óbitos (MCDONALD, 2010).  

Posteriormente à guerra, Florence demonstrou, com o uso de ferramentas estatísticas18, 

que a maior mortalidade dos soldados feridos durante as batalhas estava relacionada às 

doenças desenvolvidas durante suas estadias no hospital. Em seu famoso gráfico em 

formato de rosa (Figura 2), Florence evidenciou que o número de soldados mortos por 

causas evitáveis (não relacionadas com os ferimentos da guerra) era de sete a dez vezes 

superior ao de mortes relacionadas diretamente ao conflito armado19 (MCDONALD, 2020). 

Esses resultados deram credibilidade aos preceitos defendidos pela enfermeira que após 

seu retorno a Londres liderou uma equipe formada por arquitetos, engenheiros e médicos, 

alavancando um movimento de reforma hospitalar (MCDONALD, 2020).  

As medidas defendidas por Nightingale focaram não apenas no restabelecimento dos 

enfermos, mas sobretudo na promoção da saúde e na prevenção das doenças, medidas 

que deveriam ser tomadas sobretudo no ambiente da moradia, conteúdo abordado em 

seu primeiro livro publicado em 1860.  De acordo com a autora, a relação entre saúde e 

habitação é um dos principais vínculos existentes, evidenciando cinco pontos 

fundamentais para uma casa ser saudável: i) ar puro; ii) água pura; iii) drenagem eficiente 

(esgotamento sanitário adequado); iv) limpeza; e v) luz (NIGHTINGALE, 1989). Para além 

da necessidade do emprego de hábitos diários de limpeza e de manutenção das janelas 

abertas, Nightingale enfatizou a responsabilidade dos arquitetos no adoecimento dos 

moradores ao projetar casas que impedissem, segundo a autora, a purificação do 

ambiente, por meio da renovação natural do ar e da entrada direta da luz solar 

(NIGHTINGALE, 1989). 

 
 
 

 

 
18 Como já observado, Nigthingale estudou matemática e, a partir dos seus conhecimentos em estatística,  
popularizou o gráfico polar, também conhecido como gráfico de rosa (rose chart) ou coxcomb, a fim de 
demonstrar de maneira mais didática e visual os resultados das suas pesquisas.  
19 De acordo com McDonald (2020), Nightingale somente pode construir suas análises após o final da guerra, 
quando os dados foram disponibilizados; ainda assim, as mudanças empreendidas durante sua gestão 
(melhoria das instalações sanitárias, rearranjo do mobiliário hospitalar, limpeza, melhoria da circulação de ar 
e iluminação naturais, entre outras), foram responsáveis por reduzir drasticamente o número de mortes dos 
soldados ingleses.  
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Figura 2. Gráfico polar, proposto por Nightingale.20. 

 
Fonte: SCIENCE MUSEUM GROUP COLLECTION, 2018 

1.4. Snow: a análise espacial para o mapeamento das doenças 

Os sucessivos surtos do cólera desafiaram as teorias formuladas sobre a propagação das 

doenças utilizadas até aquele momento, uma vez que os doentes eram atingidos de 

maneira aleatória não afetando todas as pessoas que conviviam no mesmo ambiente, por 

exemplo, e também afetando, mas em pequena proporção, pessoas em condições sociais 

mais elevadas (SNOW, 1990). Essas indagações foram publicadas em 1849, por John Snow, 

a partir da análise dos relatos dos médicos que lidaram diretamente com os afetados pela 

doença e outros documentos elaborados pelas comissões de saneamento e pelas juntas de 

saúde (atuantes em diferentes regiões do Reino Unido), concluindo que a ingestão de algo 

infectado pelo “veneno”, presente mais especificamente na água contaminada pelo esgoto, 

seria a fonte geradora da doença (SNOW, 1990). Sem grandes repercussões a respeito da 

sua teoria, apenas a partir de um novo surto, em 1854, que durante 10 dias levou 535 

pessoas ao óbito, Snow conseguiu comprovar sua hipótese. 

 
20 Para compreensão do gráfico: todas os dados representados pelas três cores são medidas a partir do centro 
do círculo. As áreas representadas pela cor rosa representam as mortes ocasionadas pelos ferimentos dos 
tiros (diretamente pela guerra); as áreas em azul representam as mortes causadas pelas doenças evitáveis; 
e, as áreas de cor preta representam as mortes causadas por todas as outras doenças.  



 
 

26 
 

Pela concentração das mortes na área central de Londres, mais especificamente próximas 

à bomba localizada na Broad Street21, Snow iniciou sua própria investigação, a partir da 

listagem dos óbitos por endereço de residência, cedida a ele, entrevistando parentes e 

trabalhadores locais a respeito dos hábitos de ingestão de água daqueles que adoeceram 

e/ou que faleceram22. Como o médico desconfiava que a qualidade da água tinha relação 

com a concentração das ocorrências, ele buscou relacionar a incidência de óbitos com as 

diferentes empresas responsáveis pelo abastecimento de água na cidade23, comparando os 

resultados com aqueles levantados durante o segundo surto da doença (em 1848-1849) 

(SNOW, 1990). Para conseguir comprovar sua teoria, Snow (que em virtude das 

constatações em campo já sabia que era a bomba da Broad Street ser a fonte da doença) 

utilizou um mapa com as mortes registradas no mês relativo ao surto de 1854, previamente 

elaborado por Edmund Cooper, engenheiro da comissão de saneamento (BRODY et al., 

2000; JOHNSON, 2008).  

Com o uso de uma ferramenta matemática, que mais tarde foi chamada de diagrama de 

Voronoi, o médico apontou, em virtude da distância, quais casas seriam atendidas por cada 

uma das bombas (JOHNSON, 2008). Aquelas dentro da área de atendimento da bomba da 

Broad Street onde não foram constatadas mortes ou no caso das casas onde registraram-

se falecidos, mas não se encontravam inseridas no perímetro da bomba, Snow utilizou as 

informações coletadas durante as entrevistas para justificar a ausência e/ou presença de 

óbitos24. Mesmo com as distâncias euclidianas calculadas das casas às bombas, para traçar 

o perímetro de atendimento da bomba, Snow também considerou a distância real em solo, 

observando os percursos necessários que poderiam implicar em uma casa, apesar de estar 

mais próxima de uma bomba (considerando a distância em linha reta), ser atendida por 

 
21 A rua, em 1936, foi renomeada para Broadwick (JOHNSON, 2008). 
22 Como as investigações de Snow iniciaram dias após a interrupção do surto, e o medo fez com que muitos 
moradores “fugissem”, Snow não conseguiu entrevistar todas aqueles que “sobreviveram” (SNOW, 1990).   
23 De acordo com Snow (1990), em Londres, naquele momento, diferentes empresas eram responsáveis pelo 
abastecimento de água, mas não existia uma divisão geográfica bem estabelecida na cidade, sendo que as 
bombas, mesmo vizinhas, poderiam ser atendidas por diferentes empresas. Também, segundo o autor, não 
existia um protocolo que essas empresas deveriam seguir para o tratamento da água e, enquanto algumas 
faziam a filtração da água a partir de reservatórios de sendimentação, outras não adotavam nenhuma medida 
para purificação da água.  
24 A partir das entrevistas, Snow descobriu que alguns estabelecimentos comerciais e asilos de idosos 
possuíam abastecimento próprio (poço na propriedade) e por isso não foram registrados casos. Também 
tomou conhecimento que alguns falecidos, que residiam fora do perímetro de atendimento da bomba, 
tinham por costume tomar a água pois a bomba ficava no caminho de casa para o trabalho ou para a escola.  
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outra bomba (Figura 3). Em 1855, um padre local25, dedicado a estudar a teoria de Snow, 

descobriu que o primeiro caso de cólera foi de uma criança residente na Broad Street e isso 

fez com que novas escavações no entorno da bomba fossem realizadas, constatando-se 

uma ligação entre esta e a fossa localizada na residência da criança (JOHNSON, 2008)26.  

Koifman (1990 apud SNOW, 1990)27 observou que as contribuições de Snow estão para 

além de ter descoberto que a água era o vetor de transmissão do cólera, mas sua 

importância deu-se, sobretudo, pela forma como o médico conduziu a sua pesquisa, 

formulando uma hipótese consistente a partir de diferentes fontes de informação (relatos, 

observações e entrevistas em campo, documentos de outros especialistas), sem qualquer 

evidência anterior. Em relação ao mapeamento, Johnson (2008) pontuou que a grande 

inovação de Snow não foi ter mapeado os óbitos28, mas sim a habilidade demonstrada para 

construir um mapa que trouxesse apenas as informações de interesse (somente os óbitos 

e a localização das bombas) e, ao mesmo tempo, ter criado uma maneira de demonstrar 

graficamente que os casos concentravam-se no perímetro atendido pela bomba da Broad 

Street, vinculando os dados do mapa com as informações obtidas pelas entrevistas em 

campo. Por todos os seus feitos, Snow é considerado ainda hoje o “pai da epidemiologia 

moderna”29 (KOIFMAN, 1990 apud SNOW, 1990). 

 

 

 

 

 

 
 

25 Chamado Henry Whitehead. 
26 Em seu relato, Snow (1990) observou que inicialmente foram feitas escavações ao redor da bomba e que 
não havia sido encontrada infiltrações por esgoto. Por esse motivo, o médico havia descartado essa 
possibilidade.  
27 Professor adjunto do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos, da Escola Nacional de 
Saúde Pública, que redigiu a apresentação da segunda edição brasileira do livro Sobre a maneira de 
transmissão do cólera, de John Snow.  
28 Uma vez que o mapa já era usado como ferramenta para localizaçao das epidemias, e mesmo durante o 
surto de cólera de 1854, o primeiro mapa contento as mortes, como observado, foi elaborado por Edmund 
Cooper.   
29 Ainda que as pesquisas de Snow fossem bastante consistentes, levou mais de uma década para que sua 
teoria fosse de fato considerada pelas autoridades locais (JOHNSON, 2006).  
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Figura 3. Espacialização das mortes e das bombas de água, em 1854 

 
1. Espacialização das mortes entre 19 de agosto a 30 de setembro e localização das bombas na região central 
de Londres (próximos a Broad Street); 2. Mapa com o perímetro (em linha cheia) da região atendida pela 
bomba da Broad Street (originalmente essa linha era tracejada); 3. Destaque para bomba localizada na Broad 
Street, em vermelho. Nota-se nessa escala que cada óbito foi representado por um traço, de acordo com o 
endereço da residência.  

Fonte: VINTEN-JOHANSEN (s/d) 

Diversas foram as publicações que buscaram recontar, do ponto de vista da análise espacial, 

as descobertas de Snow. Entretanto, um trabalho recente (WALFORD, 2020) debruçou-se 

sobre uma perspectiva pouco explorada, ao analisar espacialmente, com dados do censo 

demográfico de 1851, a relação das mortes com as características socioeconômicas e de 

moradia da população da região. O autor demonstrou que para além da proximidade com 

a bomba, existia uma relação entre a concentração de óbitos no entorno da bomba com a 

incidência de moradias com maior adensamento (maior número de pessoas por metro 

quadrado), com a presença de residentes jovens (pessoas com idade inferior a 16 anos) e 

de trabalhadores manuaus do setor de vestuário. 

As consequências da rápida urbanização também foram observadas em outros países 

europeus, como a França e a Alemanha. Os relatos de Engels sobre a condição de vida e de 
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saúde da população nas cidades inglesas, dentre outros trabalhos30, acabaram por 

influenciar a construção de movimentos que ensejaram uma mudança na visão da 

medicina para além da cura31 e do controle32, imputando ao Estado a responsabilidade  

pela saúde da população que é definida, em grande parte, pelas condições sociais a que 

esta está submetida. Na Alemanha, por exemplo, em 1848, o movimento de reforma 

médica foi baseado em três princípios: i) é dever do Estado prover a saúde da população; 

ii) as condições econômicas e sociais têm repercussão na saúde, sendo que essas relações 

devem ser melhor investigadas; e, iii) cabe ao Estado proporcionar as medidas de 

promoção da saúde e de combate às doenças, tanto do ponto de vista social quanto 

médico (ROSEN, 1979 apud ANDRADE, 2004).  É nesse ínterim que surge o termo “medicina 

social”, para designar o que mais tarde ficou conhecido como promoção da saúde 

(ANDRADE, 2004). 

Com a formulação da teoria microbiana, a partir dos anos de 187033, a relação saúde-

doença foi direcionado para uma visão bacteriológica (centrada em aspectos “biológicos, 

individuais e tecnológicos” 34), apontando apenas para as ações necessárias à prevenção e 

ao combate a doenças específicas35, distanciando-se das questões mais gerais, relacionadas 

às intervenções no âmbito socioeconômico e ambiental (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 

80). Esse modelo, chamado de unicausal, que considerava que para cada doença existia 

um microorganismo associado, perdeu sua importância, a partir da Segunda Guerra 

Mundial. Nesse momento as doenças infecto-parasitárias ficaram mais controladas e 

 
30 Como o relatório escrito, em 1842, por Edwin Chadwick, intitulado Report on the Sanitary Condition of the 
Labouring Population of Great Britain (em português, Relatório sobre a condição sanitária da população 
trabalhadora da Grã-Bretanha).  
31 De acordo com Howard Waitzkin (2006), Virchow, médico natural da antiga Prússia, responsável por 
liderar o Movimento de Reforma Médica Alemã, utilizou os relatos vivenciados por Engels para demonstrar 
a relação entre a pobreza e a saúde.  
32 Até o momento existia a idéia de que a responsabilidade do Estado passava por questões mais 
administrativas, chamada de polícia médica, o Estado agia como responsável por manter os trabalhadores 
aptos ao trabalho; nesse sentido gerenciava as taxas de natalidade e mortalidade, fiscalizar as condições de 
trabalho e de higiene, executar a limpeza das cidades, promover obras de saneamento, medidas que 
variavam de acordo com o contextos social, político e institucional vividos por cada país (MANTOVANI, 2018).  
33 A teoria microbiana das doenças foi atribuida a Robert Koch, mas contou com contribuições de pesquisas 
anteriores, conduzidas por Louis Pasteur (MARTINS, 1998). 
34 Por tecnologia entende-se o desenvolvimento de medicamentos e vacinas para a tratamento e prevenção 
das doenças.  
35 De acordo com Buss e Pellegrini Filho (2007), esses dois enfoques viveram em tensão permanente durante 
o século XX, com ações implementadas de maneira intercalada ou apenas visando o lado bacteriológico ou 
apenas socio-ambiental, sendo que o primeiro ocorreu de maneira mais predominante.    
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deram lugar às doenças crônico-degenerativas, associadas a múltiplos fatores de risco36 

(BATISTELLA, 2007). As críticas direcionadas à teoria multicausal, a partir dos anos de 1960, 

pontuaram que apenas eram consideradas características individuais, como sexo, idade e 

hábitos de vida, ignorando que são também os contexto sociais e políticos, por exemplo, 

que condicionam as escolhas dos indivíduos; em resposta, surge o modelo de 

determinação social da saúde-doença (BATISTELLA, 2007).    

1.5. Os determinantes sociais da saúde a partir de 1948 

A visão de que a saúde é um direito universal, contida na Constituição da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) de 1948, foi reinterada pela Declaração de Alma-Ata (WHO, 

1978), durante a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, e a Carta 

de Ottawa (WHO, 1986), resultante da Primeira Conferência Internacional de Promoção da 

Saúde. Esses documentos também enfatizaram a idéia de que a saúde não é a simples 

ausência da doença, mas deriva de um bem-estar inserido sob uma visão holística das 

condições de vida. Em comum, todos esses documentos pontuaram a necessidade de uma 

ação intersetorial envolvendo, para além da área da saúde, as áreas da educação, da 

habitação, de diferentes setores produtivos, entre outras.  

Mesmo diante dessa compreensão, foi apenas em decorrência das discussões sobre os 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), em 2005, que o movimento em torno 

dos determinantes sociais da saúde (DSS) foi amplificado com a criação da Comissão 

Mundial sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CMDSS) (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 

2007). A urgência desse tema fez com que os países também organizassem suas próprias 

comissões e o Brasil, pioneiro nesse movimento, instituiu a Comissão Nacional dos 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). Composta, em 

2006, por 16 representantes da sociedade brasileira (entre cientistas e personalidades 

públicas) com mandato de dois anos, definiu, nacionalmente37, que os DSS são as 

 
36 De acordo com Batistella (2007), foram desenvolvidos diferentes modelos para explicitar a relação 
multicausal, mas o mais empregado foi o modelo ecológico, chamado também de Modelo Natural das 
Doenças. Esse modelo é formado por uma tríade ambiente-agente-hospedeiro, e a doença resultaria de uma 
desrregulação nesse sistema.  
37 De acordo com Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 78), a definição adotada pela CMDSS é mais sucinta que a 
definição nacional uma vez que define que os DSS são “as condições sociais em que as pessoas vivem e 
trabalham”.  



 
 

31 
 

“características socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade que 

influenciam as condições de vida e de trabalho de todos os seus integrantes”(CNDSS, s/d). 

É importante salientar que a CNDSS buscou estabelecer compromisso com três frentes: 

ação (apresentando ações concretas para a redução das inequidades); equidade (guiado 

pelo preceito do direito universal à saúde); e evidências científicas (recomendações 

estabelecidas de acordo com estudos existentes, apontando como fazer e quais resultados 

esperar) (CNDSS, 2008).   

O engajamento do Brasil nesse movimento resultou na escolha do país para sedir a 

(primeira) Conferência Mundial sobre os Determinantes Sociais da Saúde, ocorrida no Rio 

de Janeiro, em 2011, reunindo representantes de 125 países. Em meio aos 

desdobramentos da crise global vivida naquele momento (crise financeira iniciada em 

2008), o lema da conferência All for Equity (Todos pela Equidade, em português), ressaltou 

a importância e o compromisso no acesso à saúde dando ênfase para que isso ocorrese de 

maneira equitativa, implicando em ações direcionadas a todos os setores que determinam 

a saúde. A Declaração Política do Rio sobre os Determinantes Sociais da Saúde retomou os 

compromissos assumidos nas declarações anteriores38  buscando dialogar também com os 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (WHO, 2011), questão a ser retomada no 

próximo capítulo. 

Seguindo o modelo proposto por Dahlgren e Whitehead (1991), a CNDSS (2008) observou 

a necessidade de que os determinantes sociais da saúde fossem considerados a partir de 

três diferentes níveis: i) proximais, considerando os comportamentos individuais39; ii) 

intermediários, levando em conta as condições materiais e sociais40; e, iii) distais, 

considerando questões macroestruturais41; sendo que, entre os níveis proximais e os 

intermediários, devem ser consideradas as redes sociais, comunitárias e de solidariedade 

nas quais os sujeitos estão inseridos. Na base dessas camadas, está o indivíduo cujas 

 
38 Como já observado, princípios contidos na Carta de Otawa, na Declaração de Alma-Ata e na constituição 
da OMS. 
39 Corresponde aos estilos de vida, como hábito de fumar, prática de ativades físicas, escolhas alimentares 
etc.  
40 Como, por exemplo, as condições da moradia, a escolaridade, o acesso a infraestrutura de saneamento, 
aos serviços de saúde, o nível de desemprego, o acesso à alimentação e ambiente laboral. 
41 Considerando condições mais abrangentes, relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico, cultural e 
ambiental que exercem influência sobre as outra camadas.   
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características (sexo, idade e a constituição genética) também são determinantes para a 

saúde. Embora esses últimos sejam fatores considerados fixos, sobre os quais tem-se 

pouco controle (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991), sua compreensão é necessária para 

identificar aqueles que, dentro de um mesmo grupo, correm maior risco (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007). 

Como resultante dos trabalhos desenvolvidos pela CNDSS foi apresentado um relatório 

(CNDSS, 2008) sobre a condição de vida da população brasileira, apontando programas e 

políticas intersetoriais a serem implementadas a fim de reduzirem as inequidades em 

saúde42. O relatório, ao analisar quase uma centena de programas e ações de interesse dos 

DSS desenvolvidos pelos diferentes ministérios que compunham o governo federal entre 

os anos de 2004 a 2006, observou a presença de três arranjos institucionais: os programas 

intersetoriais, delineados de maneira transversal, envolvendo diferentes ministérios desde 

a sua formulação; os programas setoriais, que apesar de serem desenhados dentro de cada 

ministério, articulavam-se no âmbito local; e, os programas setoriais, planejados por um 

único ministério, mas com atuação sobre uma diversidade de problemas. O documento 

também observou diversas dificuldades para a efetividade dos programas e ações 

estudadas, desde a falta de articulação entre os órgãos executores até a redundância dos 

temas, apontando a fragilidade dos ministérios no planejamento e coordenação dos 

programas.  

Ao avaliar as repercussões do movimento em torno dos DSS, Gonzalez (2014) observou 

que, globalmente, apesar de existir um compromisso firmado entre os países que saliente 

a busca pelo acesso equitativo, entre as nações e internamente aos países, à saúde e a 

todos os fatores que a determinam, nada foi observado a respeito da necessária 

transformação do atual modelo de desenvolvimento econômico (no que tange aos modos 

de produção e de consumo capitalistas); concluindo que, embora a importância do DSS 

tenha reverberado mundialmente, esta ficou restrita ao discurso. Já no Brasil, a autora 

 
42 Apresentando a evolução, por região do país, dos dados demográficos, de renda, de emprego/trabalho, de 
escolaridade, de infraestrutura de saneamento, acesso à internet, de desnutrição, de óbitos por diferentes 
causas, acesso aos serviços de saúde, mapeamento das redes sociais e comunitárias e hábitos de vida; 
também especificou questões ligadas a mortalidade infantil e a saúde indígena. O relatório também 
apresentou os programas e gastos, por ministério, relacionados às ações implementadas para melhoria da 
condição de vida, apontando, ao final, recomendações a serem priorizadas pelos ministérios.  
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pontuou que o movimento do DSS ocorreu de maneira alinhada com os preceitos adotados 

em âmbito global, entretanto, a efetividade das recomendações da CNDSS foi observada 

no campo teórico, repercutindo no incentivo à produção de estudos sobre os 

determinantes43, mas pouco foi realizado para a construção/implementação de políticas 

públicas nacionais.  

A pandemia ocasionada pela disseminação do Covid-19 retomou a urgência da questão dos 

determinantes sociais da saúde. Em reunião realizada em janeiro de 2021, o Conselho 

Executivo da OMS reforçou a necessidade de considerar os determinantes sociais, 

econômicos e ambientais da saúde para a construção das políticas públicas locais 

(apelando para que todas as políticas públicas criadas tenham como objetivo a saúde e a 

redução das inequidades em saúde) (WHO, 2021a). O documento ainda observou a 

necessidade de que os Estados-membros, assim como os organismos intergovernamentais 

e não governamentais, as universidades e os setores privados, disponibilizem recursos para 

a criação de mecanismos (plataformas e observatórios) de produção de dados 

intersetoriais para monitoramento dos determinantes sociais da saúde.  

1.6. A habitação como determinante social da saúde 

As principais dimensões sociais para avaliar a relação entre as desigualdades em saúde e a 

qualidade de vida são: socioeconômica (como renda, ocupação e escolaridade); 

demográfica (como idade, gênero e etnia); e geográfica-territorial (DRACHLER et al., 2003).  

Essa última, que compreende o ambiente físico delimitado pela habitação, é, em última 

análise, “o espaço de construção e consolidação do desenvolvimento da saúde” (COHEN et 

al., 2007, p. 192). Do ponto de vista sanitário, a habitação tem sido abordada a partir de 

dois olhares principais: as condições construtivas da moradia (observando os materias 

empregados na construção e o acesso à eletricidade, por exemplo); e as condições de 

saneamento básico (avaliando a presença dos serviços de abastecimento de água tratada, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo) (MAGALHÃES et al., 2013). 

 
43 De acordo com a autora, como resultado foi criado o Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre 
Determinantes Sociais da Saúde (CEPI-DSS), que pode ser acessado pelo site https://dssbr.ensp.fiocruz.br. 
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Durante o século XIX,  como já observado,  nas principais cidades europeias, a relação entre 

habitação e saúde já era um fato evidenciado e que mobilizou as autoridades, a partir dos 

surtos do cólera, para a instalação ou melhoria da infraestrutura urbana (principalmente 

das redes de saneamento) e na aprovação de leis e decretos que exigiram condições 

adequadas de higiene das moradias, especialmente direcionadas às casas de aluguel44 

(TASCHNER, 1982). O que ocorreu na Europa se repetiu, em maior ou menor grau, em 

outros países, como os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo. Nesse sentido, a relação 

entre moradia e saúde passou a ser uma preocupação intergovernamental que mobilizou 

a formação de uma comissão, chamada Comissão de Habitação para atuar como um braço 

da Organização da Saúde subordinada à Liga das Nações, organismo que antecedeu a 

criação da Organização das Nações Unidas45 (ONU) (WHO, 1961). Instituída em meados 

dos anos de 1930, a Comissão de Habitação realizou três encontros durante sua atuação46. 

A importância da sua criação, que contou inicialmente com a participação de apenas seis 

representantes de países europeus, é ter estimulado que outros países criassem seus 

próprios comitês de habitação e saúde, visando produzir conhecimento sobre o tema e 

subsidiar sua própria atuação. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Associação Americana 

de Saúde Pública (APHA, sigla em inglês para American Public Health Association), em 1938, 

criou o Comitê de Higiene da Habitação, cujos relatórios e publicações circularam e 

influenciaram o estabelecimento de normas por todo o mundo47; enquanto na França, um 

comitê semelhante foi instituído e composto por diversos sub-comitês com a finalidade de 

explorar os problemas relacionados à habitação, de forma individual, que repercutiam na 

saúde (WHO, 1961). Taschner (1982) observou que a publicação norte-americana 

 
44 Essa mobilização ocorreu no momento em que foram percebidos que os custos sociais e econômicos 
resultantes da condição de vida debilitante da classe operária eram maiores que os investimentos necessários 
para a mudança dessa condição (TASCHNER, 1981). 
45 A Liga das Nações foi criada em 1919, no pós Primeira Guerra Mundial, e atuou até 1946, quando transferiu 
suas atribuições para a recém-criada Organização das Nações Unidas. A Liga tinha por objetivo resguardar a 
paz mundial e mediou diversas situações de conflito durante a sua existência. De acordo com a ONU (2021) 
a Organização da Saúde, criada em 1922, com a missão de prevenir e controlar as doenças, foi uma das 
agências com maior êxito conseguindo instituir centros de desenvolvimento de vacianas para diferentes 
doenças, como difteria, tétano e tuberculose (UNITED NATIONS HISTORY, 2021). 
46 A Comissão de Habitação foi criada em 1936 e os encontros foram realizados em 1937, 1938 e 1939. Os 
relatórios resultantes dessas reuniões trataram de diferentes temas, como o conforto térmico, ruído, 
iluminação natural e artificial, urbanismo, poluição do ar, abastecimento de água, tratamento de esgoto e 
coleta e tratamento do lixo doméstico (WHO, 1961). 
47 Taschner (1981) apresenta de forma detalhada os estudos e recomendações publicados pelo comitê norte-
americano, que apresentou uma das primeiras escalas oficiais para mensurar as deficiências da habitação.  
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(possivelmente pode-se dizer o mesmo a respeito da publicação francesa) resultou das 

discussões ocorridas durante o século XIX, mas intensificados após a Primeira Guerra 

Mundial.  

Com a criação da ONU (em 1945) e a instituição da OMS (em 1948), definiu-se que as 

questões que envolviam a habitação seriam de responsabilidade do Comitê de 

Saneamento Ambiental (WHO, 1961). Pela importância que o tema da moradia passou a 

ter no pós Segunda Guerra Mundial, já em 1948, durante o segundo encontro do Comitê 

Executivo da OMS, foi autorizado o estabelecimento de um comitê de especialistas no tema 

da habitação e higiente (WHO, 1948). Mas foi somente em 1961 que ocorreu o primeiro 

encontro do Comitê de Epecialistas nos Aspectos da Saúde Pública da Habitação (em inglês, 

Committee on Health Public Aspects of Housing), resultando no primeiro relatório 

publicado naquele mesmo ano48. Nesse momento, já se reconhecia que as condições ruins 

da moradia poderiam contribuir para a transmissão de doenças infecciosas, causar estresse 

emocional e ocasionar injúrias físicas, embora o relatório tenha pontuado a dificuldade dos 

estudos em  isolar a moradia de outros fatores sociais, a fim de compreender a influência 

dessa na determinação das doenças (WHO, 1961).  

No referido relatório, o comitê expressou a preocupação com o crescimento demográfico 

vivenciado por muitos países e na necessidade urgente dos governos locais em prover 

moradia saudável tanto nos países em desenvolvimento quanto nos países desenvolvidos, 

pois, enquanto nos primeiros os mais pobres viviam de maneira improvisada (em barracos) 

os países desenvolvidos enfretavam a necessidade de adequar construções muito antigas 

às novas necessidades do século XX. Apesar de compreender que alguns aspectos que 

envolvem a habitação saudável (chamada no relatório de ambiente residencial, 

compreendendo a unidade domiciliar e o seu entorno) podem ser generalizados49, o 

comitê foi enfático ao afirmar que as definições de padrões e dimensões mínimas deveriam 

 
48 O tema da habitação também tornou-se de interesse de outras agências da ONU, como a Organização para 
Alimentação e Agricultura (FAO, sigla em inglês para Food and Agriculture Organization) e o Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais (DESA, sigla em inglês para Department of Economics and Social Affairs) 
(WHO, 1961). 
49 Como o acesso a água potável e ao esgotamento sanitário, ter espaço suficiente para garantia das 
individualidades de cada morador, necessidade de ventilação, entre outros (WHO, 1961). 
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vislumbrar a saúde, dentro dos preceitos definidos pela OMS50, recomendando que fossem 

periodicamente re-avaliados e substituídos, caso necessário. Também afirmou que o 

estabelecimento de padrões depende do contexto de cada país, não cabendo ao comitê 

universalizá-los, embora tenha apresentado algumas condições mínimas em consonância 

com aqueles apontados pelo APHA51 (como, por exemplo, a necessidade de adultos e de 

jovens de sexos diferentes não compartilharem o mesmo dormitório ou a necessidade de 

ter um espaço de estar para reunir a família).   

Diante do contexto vivenciado naquele momento (a migração do campo para os centros 

urbanos e o aumento das taxas de natalidade), as recomendações da comissão estavam 

claramente direcionadas as novas construções visando atender a demanda por moradia. 

Após esse primeiro relatório, diversos documentos foram publicados pela OMS visando 

auxiliar os governos nacionais na avaliação dos riscos da habitação à saúde, a partir das 

evidências científicas, assim como contribuir no delineamento de políticas e ações a serem 

implementados pelos governos membros da ONU, apresentando exemplos exitosos 

implementadas por diferentes países. O último guia, Housing and the Health Guidelines 

(WHO, 2018a), teve por objetivo subsidiar às políticas nacionais direcionadas tanto às 

novas construções quanto aquelas necessárias a melhoria do estoque habitacional 

existente. Também foram apresentadas, como exemplo, as métricas utilizadas por alguns 

países em relação aos temas tratados52. 

 
50 De acordo com a OMS (1946), saúde não é a ausência da doença, mas é um completo bem-estar físico, 
emocial e social.  
51 Os fundamentos da habitação saudável (unidade domiciliar e a sua localização) trazidos pelo relatório em 
muito se assemelham com os princípios básicos da moradia saudável publicado, em 1939, pelo Comitê de 
Higiente da Habitação, da Associação Americana de Saúde Pública, anteriormente mencionado. Vale dizer 
que no segundo encontro do Conselho Executido da OMS, em 1948, quando é autorizado a crição do painel 
de especialistas em higiene da habitação, também foi aprovado o estabelecimento de relações com o comitê 
norte-americano, demonstrando como esse último influenciou as publicações da OMS naquele momento. 
Os fundamentos apontados pelo referido relatório da OMS, abrangeu desde aspectos do desenho da unidade 
domiciliar (como necessidade de iluminação, ventilação, proteção contra ruídos, espaços suficiente para 
permitir a privacidade dos moradores, local separado para cozinhar, entre outros) até o planejamento das 
cidades (destacando a importância de controlar o preço da terra, tornando-a acessível à moradia, promover 
o zoneamento e outros instrumentos de planejamento, como fazer estudos de geração de tráfego, visando 
evitar congestionamentos, etc).    
52 Por exemplo, na Argentina os domicílios com mais de três pessoas por cômodo, excluídos a cozinha e o 
banheiro, são considerados superlotado; enquanto nos Estados Unidos, considera sobre-adensado quando a 
relação é de mais de uma pessoa por cômodo (excluindo-se banheiros, varandas e corredores) e severamento 
adensado, quando essa relação é de mais de 1,5 pessoa/cômodo.  
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O guia apresentou novas diretrizes, baseadas nas evidências ciêntificas sobre os diversos 

temas, assim como pretendeu articular todas as diretrizes regulatórios já elaboradas pela 

agência (publicadas, até então, de maneira compartimentada). Com respeito às condições 

físicas internas da moradia que repercutem negativamente na saúde, considerou: i) 

adensamento excessivo; ii) baixas temperaturas nos meses de inverno; iii) altas 

temperaturas nos meses de verão e em climas tropicais; iv) injúrias físicas (quedas e 

queimaduras) ; e v) ausência de condições de acessibilidade (domicílios que não oferecem 

condições de acesso às pessoas com alguma deficiência física ou restrição de movimento). 

Para além disso, o guia abordou outras questões relacionadas à qualidade da água, do ar, 

ao ruído, e a exposição à elementos tôxicos (como ao amianto, ao chumbo e ao radônio). 

O Quadro 1 apresenta as cinco características destacadas pelo guia bem como o grau de 

evidência dos estudos que investigaram a associação entre essas (características) e os 

diferentes resultados negativos na saúde apresentados pelo documento53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
53 O guia apresenta nos anexos, por tema, uma revisão sistemática dos estudos entre cada uma das 
características da moradia e os resultados na saúde, classificando as evidências encontradas em alta, 
moderada, baixa e muito baixa.  Por exemplo, naquele momento, os resultados dos estudos existentes a 
respeito da relação entre adensamento excessivo da moradia (medido por pessoa/domicílio, 
pessoa/dormitório ou pessoa/área) e a tuberculose são robustos o suficiente e, portanto, considera-se que 
existe uma alta evidência nessa relação; enquanto o estresse e o abuso de drogas e álcool, por exemplo, têm 
baixa relação com a incidência de tuberculose.  
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Quadro 1. Grau de evidências das pesquisas que estudam a relação entre habitação e saúde, de 
acordo com as características da moradia. 

Características 
da moradia Principais resultados negativos na saúde 

Adensamento excessivo  
● Tuberculose****; 
● Outras doenças respiratórias: Hospitalizações por gripe***, Gripes e outras 

doenças semelhantes***, Pneumonia***; Doenças respiratórias agudas***, Vírus 
sincicial respiratório54*,  

● Doenças infecciosas: Diarréia****, Febre tifóide*, Infecções de pele**, Doença 
meningocócica55***, Febre reumática e doença cardíaca reumática***, Infecção 
de garganta, olhos e pele**, Fatores de risco para água, saneamento e higiene**, 
Dengue*, Vírus de Epstein Barr56 *, Helicobacter pylori 57*, Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina58 *;  

● Doenças mentais: Transtornos mentais comuns **, Ansiedade e depressão**, 
Distúrbios psiquiátricos **, Esquizofrenia*, Estresse*, Desatenção e 
hiperatividade*, Sintomas emocionais*, Estresse psicológico*, Ideias suicidas*, 
Problemas relacionados a auto-estima*, Problemas de comportamento*, 
Distúrbios do sono**, Abuso de drogas e álcool*. 

Baixas temperaturas 
internas 

● Morbidade e mortalidade por doenças respiratórias***; e 
● Morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares (pressão sanguínea)***. 

Altas temperaturas internas 
● Influência no sono**; 
● Doenças respiratórias**; 
● Doenças cardiovasculares**; 
● Alteração na pressão sanguínea*; 
● Temperatura corporal*; 
● Transtornos mentais*; e 
● Influência na gravidez*. 

Injúrias físicas dentro da 
moradia 

● Injúrias graves causadas por quedas***. 
● Quedas necessitando de atendimento médico**** 
● Queimaduras*** 

Falta de acessibilidade ● Dependência em atividades cotidianas** 
● Dificuldades em atividades cotidianas**** 
● Injúrias e quedas*** 
● Mortalidade** 
● Efeitos psicológicos: medo de cair/ acidentes, sensação de depressão*** 
● Menor autonomia* 

****evidência alta   ***evidência moderada   **evidência baixa   *evidência muito baixa 
Fonte: Adaptado de WHO, 2018a. 

Mais recentemente, a OMS publicou o Polices Regulations and Legislation Promoting 

Healthy Housing: a Review (WHO, 2021b), como documento completar ao já referido guia 

publicado em 2018. Nesse recente documento, são apresentadas políticas e leis 

implementadas por diferentes países para alcance da habitação saudável promovidas em 

diferentes escalas geográficas (nacional, regional e local); ao mesmo tempo visou 

 
54 Responsável pelo desenvolvimento da bronquiolite e da pneumonia em crianças. 
55 Infecção causada por bactéria que pode decorrer em meningite e sepsis. 
56 Vírus causador da herpes. 
57 Bacteria que infecta a mucosa do estômago. 
58 Bacteria resistente a antibióticos. 
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identificar os principais impactos e entraves dessas ações59.  Foram observadas a existência 

de três tipos de políticas visando 12 temas distintos60: a criação de regras/normas para 

aspectos específicos da moradia (como, por exemplo, presença de sistema internos de 

ventilação, proibição do uso do amianto na construção e obrigatoriedade de espaços 

verdes); a criação de políticas direcionadas à criação de um estoque habitacional com vistas 

a habitação saudável (por meio de programas de incentivo aos produtores imobiliários 

visando as novas construções e promoção de melhoramentos nas moradias existentes, 

como melhorias das condições sanitárias, entre outras); e, por fim,  a criação de políticas 

de assegurem o acesso à habitação saudável (como subsídio a locação, subsídio a 

implantação de energia limpa etc).  

O documento apresentou que em alguns estudos pós-implementação das políticas 

analisadas foram observados resultados concretos, como redução do número de 

internações por doenças respiratórias, por exemplo. Mas também foram observados 

resultados adversos não esperados, como o aumento da concentração de poluentes 

internos quando adotadas medidas para melhorar a eficiência energética da moradia 

reduzindo, para isso, as trocas de ar. Concluiu ainda que a maioria das políticas 

habitacionais elaboradas e implementadas mundialmente não têm a saúde como objetivo 

central (embora a melhoria da saúde seja uma consequência de muitas delas) e quando 

existentes, muitas políticas focaram apenas em um único fator de risco à saúde e não 

buscaram compreender múltiplos fatores. Outra observação importante trazida pelo 

documento, é que a maioria das políticas está concentrada nos países do Norte Global (no 

Brasil, por exemplo, não foi identificada nenhuma política direcionada para o tema).  

A condição de moradia e de saúde dos mais pobres  

A saúde é uma das medidas que melhor expressam as desigualdades urbanas 

(MONTGOMERY et al., 2003). Considerando os estudos que relacionam os determinantes 

 
59 De acordo com o documento, além de trazer estudos publicados pela comunidade científica, e outros 
apontados por especialistas da área, foram feitas buscas específicas das políticas implementadas pelos três 
principais países (com maior PIB) das seis regiões de atuação da OMS. O Brasil, dentro das Américas, foi 
selecionado juntamente com os Estados Unidos e o Canadá.  
60 Os temas foram: adensamento excessivo, baixa temperaruta interna, alta temperatura interna, injúrias 
domésticas, acessibilidade, qualidade da água, qualidade do ar, umidade e mofo, ruído, asbestos, chumbo e 
radônio.  
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sociais e a saúde, a inexistência de uma associação direta de “causa-efeito” constitui-se no 

maior desafio a ser transposto, uma vez que, frequentemente, são complexa as relações 

que mediam esses fatores (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). De acordo com Adler (2006) 

apud Buss e Pellegrini Filho (2007), há três gerações de estudos a respeito das iniquidades 

em saúde: a primeira geração foi composta pelos estudos descritivos sobre os efeitos da 

pobreza na saúde; a segunda geração, também descritiva, buscou associar o nível de saúde 

de acordo as diferenciações sociais e de renda; enquanto a atual geração de pesquisas 

busca compreender de que forma as diferentes condições socioeconômicas atuam na 

saúde.  

Embora sejam inegáveis as consequências da condição da moradia em favelas (e outros 

assentamentos assemelhados) na saúde, trata-se de um tema ainda negligenciado e com 

poucos estudos a respeito, ao contrário das pesquisas que investigam os efeitos da vida 

urbana e da pobreza na saúde (EZEH et al., 2016). Com base na definição de favela proposta 

pela UN-Habitat, em 200261 (UN-HABITAT, 2003) e a partir de inúmeros estudos 

publicados, Unger e Riley (2007), associaram os efeitos físicos e legais dessas características 

aos resultados adversos na saúde dos moradores, conforme Quadro 2. Esses resultados se 

somam ou se sobrepõe àqueles apontados pela OMS (já apresentados pelo Quadro 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
61 A definição inicial da Un-Habitat (2003) determinava que um assentamento era considerado favela quando 
mais da metade dos domicílios apresentavam uma ou mais das cinco características: baixa qualidade 
construtiva, adensamento excessivo, ausência de sanitário, sem acesso a água potável e insegurança da 
posse. Posteriormente, a UN-Habitat alterou a unidade de análise dessa definição (passando do 
assentamento para o domicílio). Esse assunto será devidamente exposto e retomado pelo Capítulo 2.  
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Quadro 2. Dimensões físicas e legais das moradias em favelas e os efeitos adversos na saúde. 
Condição da 

moradia 
Definição física ou legal Efeitos físicos e/ou 

legais 
Resultados negativos 

na saúde 
Domicílio 
improvisado ou 
com baixa 
qualidade 
construtiva 

● Famílias que residem em 
locais perigosos: do ponto 
de vista geológico; exposto 
a poluição industrial; ou 
em áreas non aedificandi; 

● Famílias que vivem em 
estruturas temporárias 
e/ou em ruínas 
(construídos com materiais 
improvisados ou abaixo do 
padrão construtivo). 

● Deslizamento de 
terra e lama; 

● Alagamento; 
● Incêndio; 
● Verticalização da 

moradia; e/ou 
● Residência dentro ou 

perto de lixões 
(combustão 
espontânea de lixo). 

● Lesões não intencionais; 
● Leptospirose, doenças 

diarreicas, cólera, malária, 
dengue, hepatite; 

● Afogamento; 
● Quedas; e 
● Ferimentos por queimadura. 
 

Adensamento 
excessivo 

● Famílias com mais de duas 
pessoas por cômodo 
utilizado como dormitório 
ou com área inferior a 5m² 
por pessoa. 

● Maior risco de 
transmissão de 
doenças. 

● Tuberculose e outras doenças 
respiratórias, meningite, 
escabiose, infecções de pele, 
faringite bacteriana, doença 
cardíaca reumática. 

Ausência de 
água potável 

● Mais de 50% dos 
residentes sem acesso a: 
ligação domiciliar; acesso à 
rede pública de água; ou 
drenagem  pluvial 

 

● Fontes de água 
contaminadas; e/ou  

● Escassez de água. 
 

● Diarréia, cólera, febre tifóide, 
hepatite; e 

● Sarna, infecções bacterianas 
da pele, glomerulonefrite 
aguda. 

 
Ausência de 
instalações 
sanitárias e de 
outras 
infraestruturas 
urbanas e/ou 
equipamentos 
comunitários 
(transporte 
público, coleta 
de lixo, escolas, 
serviços de 
saúde etc) 

● Mais de 50% dos 
residentes sem acesso a: 
rede pública de coleta de 
esgoto; fossa séptica; a 
sanitário com vávula de 
descarga de água, sanitário 
com ventilação 

 

● Densidade 
aumentada de ratos; 

● Esgotos à céu aberto 
ou em condições 
precárias; 

● Escolas com baixa 
qualidade; e/ou 

● Serviços de saúde 
inadequado. 

 

● Tifo, leptospirose, doenças 
diarreicas, cólera, malária, 
dengue, ancilostomíase, 
hepatite, doenças 
respiratórias crônicas, retardo 
de crescimento; 

● Subutilização de serviços, 
complicações de saúde 
materna, doenças evitáveis 
por vacinação, doenças 
perinatais, doenças cardíacas 
reumáticas, suicídio; 

● Pouco/nenhum acesso à 
educação em saúde; e 

● Infecções resistentes a 
medicamentos, hipertensão 
pouco controlada, diabetes e 
outras doenças crônicas. 

Insegurança 
legal  

● Domicílios sem: 
- título de posse ou 

propriedade da terra ou 
da construção, ou 

- acordos exequíveis como 
prova de posse. 

 

● Despejo; 
● Exposição a resíduos 

tóxicos/ químicos e 
poluição; e/ou 

● Baixa utilização dos 
serviços públicos. 

 

● Falta de acesso a serviços de 
saúde, lesões de trânsito; 

● Envenenamento agudo, 
doenças respiratórias, câncer; 
e/ou 

● Lesões intencionais, DST/ HIV, 
gravidez indesejada, doenças 
relacionadas ao abuso de 
substâncias. 

Fonte: Adaptado de UNGER e RILEY, 2007. 
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Na presente pesquisa, optou-se por centrar os esforços em três tipos de resultados 

negativos na saúde: i) as doenças respiratórias; ii) as doenças infecciosas, como a 

tuberculose; e, as iii) as injúrias físicas causadas por fatores externos (focando as quedas 

não intencionais na moradia).  

Doenças respiratórias  

Em 2016, no mundo todo, as infecções agudas respiratórias lideraram as causas de mortes 

entre crianças de um mês de vida a cinco anos de idade, respondendo por mais de 15% do 

total de óbitos nessa faixa etária, o que correspondeu ao dobro das mortes por diarréia 

(WHO, 2018b). Sendo mais comum entre as crianças, a asma é uma doença crônica que 

decorre da inflamação das vias aéreas (ou brônquios) o que causa um estreitamento desses 

canais, dimuindo a passagem de ar, caracterizando-se, portanto, pela falta de ar e chiado, 

sendo que o seu grau de frequência e gravidade varia de pessoa para pessoa e a sua causa 

ainda não está bem estabelecida (WHO, 2021c). Dentre os principais fatores de risco para 

a asma estão: a poeira, a poluição, a presença de mofo, e a fumaça de cigarro. Em 2019, a 

doença afetou mais de 262 milhões de pessoas no mundo todo, causando 461 mil mortes 

(WHO, 2021c).; e respondeu por 21 milhões de anos de vida perdidos ajustado por 

incapacidade (DALY’s, sigla em inglês para Disability-Adjusted Life Years62), representando 

mais de 20% do total de DALY’s por doenças respiratórias crônicas (VOS et al., 2020). 

Enquanto a prevalência da doença é maior entre os países do Norte, a mortalidade pela 

doença é maior entre os países do Sul Global (WHO, 2021c).  

Já a pneumonia é a principal causa de morte entre as crianças do mundo todo sendo que, 

em 2017, respondeu pelo óbito de mais de 808 mil crianças menores de cinco anos, 

representanto 15% do total de mortes nessa faixa etária (WHO, 2019a). A doença consiste 

em uma infecção dos pulmões comumente causada pelo vírus Haemophilus influenzae ou 

pelas bactérias Streptococcus pneumoniae (também conhecida como pneumococo) e 

Mycoplasma pneumoniae. Podendo ser transmitida pelo ar, pela saliva, secreções e pela 

transfusão de sangue, sendo que mudanças bruscas de temperatura também podem ser 

responsáveis pela infecção (FIOCRUZ, 2013). São três principais riscos relacionadas ao 

ambiente físico para o desenvolvimento da pneumonia: a poluição doméstica, o 

 
62 Corresponde a uma medida que combina a somatória dos anos perdidos por morte prematura pela doença 
com os anos de vida perdido pela indisposição causada pela doença.  
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adensamento da moradia, e o tabagismo dos pais (WHO, 2019a). A queima de combustíveis 

sólidos, para cozinhar ou aquecer o ambiente, é a fonte de poluição mais estudada 

(FAJERSZTAJN; VERAS; SALDIVA, 2016) e, em 2016, 3,8 milhões de mortes no mundo foram 

atribuídas a essa causa, sendo que a maior parte desses óbitos ocorreu nos países de baixa 

e média renda (WHO, 2021d).  

As desigualdades intraurbanas nas internações por pneumonia e asma e sua relação com 

as condições socioeconômicas foram evidenciadas  no estudo de Antunes et al. (2013) para 

a cidade de Salvador. Em 2007, nessa cidade, o risco das pessoas que moravam em piores 

condições habitacionais e socioeconômicas de serem internadas por pneumonia e asma 

foi de 2,2 e 2,6 vezes maior, respectivamente, do que aquelas que moravam nas melhores 

condições.  Da mesma forma em São Paulo, a pesquisa de Ribeiro e Silva (2016), que 

analisaram a variação de internação por doenças respiratórias em 14 distritos contíguos da 

cidade entre 2003 e 2007, apontaram que as internações em idosos foram maiores nos 

distritos onde estavam concentradas um maior número de favelas. 

Em estudo realizado na favela de Paraisópolis, que apresentava, em 2001, taxas de 

internação por doenças respiratórias superiores a média observada no município de São 

Paulo, foi demonstrado que a poluição externa (que pode influenciar a poluição dos 

ambientes internos)  não foi considerada um fator agravante para a ocorrência do maior 

número de doenças respiratórias naquela localidade, uma vez que os dados de poluentes 

atmosféricos encontrados na favela não diferiram do restante da cidade (SILVA et al., 

2006). Os autores argumentaram que, possivelmente, a poluição interna das moradias seja  

agravada pelas condições construtivas e que essas, de forma mais ou menos combinada 

com a dificuldade de acesso ao atendimento de saúde, são responsáveis por índices de 

doenças respiratórias superiores ao da média da cidade.  

É fato que a ausência ou insuficiência de ventilação influencia na concentração da poluição 

doméstica e contribui para a baixa qualidade do ar nos ambientes fechados. Aranha et al. 

(2006), a partir de um estudo realizado em 2004 na comunidade de Jordanópolis, localizada 

ao sul da cidade São Paulo, analisaram a relação entre a condição da moradia e a ocorrência 

de doenças, dentre essas, as respiratórias. Das 55 moradias visitadas, foram constatados 

problemas de ventilação em 71% das casas e um número de janelas inferior ao número de 

cômodos em 51% das moradias. Em 38% dos domicílios foram encontradas pelo menos 
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uma pessoa com algum tipo de doença respiratória. A relação de janelas por cômodo era 

menor nos domicílios com pelo menos uma pessoa com algum tipo de doença (0,57 

janela/cômodo) do que naqueles sem moradores doentes (0,65 janela/cômodo).  

Somente nos países em desenvolvimento, anualmente, são registrados mais de quatro 

milhões de óbitos de crianças menores de cinco anos por doenças respiratórias agudas 

(PRIETSCH et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2011). De acordo com Prietsch et al. (2003), a 

relação entre densidade domiciliar e doenças respiratórias agudas é o fator de risco mais 

bem estabelecido na literatura. Em pesquisa realizada numa cidade do Rio Grande do Sul, 

em relação aos domicílios com duas pessoas ou menos por dormitório, a prevalência de 

doenças agudas respiratórias em crianças menores de cinco anos foi 133% superior em 

moradias com 3 pessoas por dormitório e 154% superior em domicílios com 4 ou mais 

pessoas por dormitório. A aglomeração da moradia, como fator de risco para doenças 

agudas respiratórias, a partir dos resultados encontrados, foi considerada como variável 

independente de fatores socioeconômicos e ambientais. 

Tuberculose 

A transmissão da tuberculose (TB)63, causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis 

(também conhecido como bacilo de Kock), pode ser potencializada pelo adensamento 

excessivo da moradia. Mundialmente, a tuberculose é considerada uma das principais 

causas de doenças, figurando entre as dez principais causas de morte, e, quando 

consideradas apenas as mortes causadas por um único agente infeccioso, lidera o ranking 

de óbitos (WHO, 2019b). A forma pulmonar da doença (momento no qual ela pode ser 

transmitida por meio das partículas de ar contaminadas pela tosse de uma pessoa 

infectada, por exemplo) afeta os pulmões, mas em sua versão extra-pulmonar, pode afetar 

outros órgãos. Quando não tratada, 70% das pessoas vem a óbito em 10 anos contados a 

partir do diagnóstico (WHO, 2019b). Em 2018, a OMS estimou que 10 milhões de pessoas 

seriam infectadas pela doença  ao mesmo tempo em que registrou 1,49 milhão de óbitos, 

no mundo todo (WHO, 2019b). Em virtude da Covid-19, com a redução na detecção da 

doença e possível tratamento e cura, esperava-se que as mortes pela TB, em 2020, 

 
63 O Objetido 3.3 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) tem por finalidade acabar com a 
epidemia de tuberculose até o ano de 2030. O Capítulo 2 retomará a discussão dos ODS, com foco na 
habitação.  
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chegassem a 1,66 milhão de pessoas (GLAZIOU, 2020). 

Os países de baixa e média renda respondem por quase 90% dos casos no mundo todo e  

Brasil é o terceiro país com o maior número absoluto de casos, registrando, em 2018, 45 

casos para cada 100 mil habitantes (WHO, 2019b). De acordo com a OMS, 1/4 da população 

mundial  já está infectada pela bacteria que causa a TB, mas os riscos de desenvolver a 

doença são a desnutrição, o consumo excessivo de álcool, o fumo e as condições da 

moradia (WHO, 2019b). Pelissari e Diaz-Quijano (2017) que ao estudar a relação entre a 

incidência de novos casos de tuberculose nos 5.565 municípios brasileiros, e os dados 

socioeconômicos censitários, para o ano de 2010, concluíram que reduzir o número de 

moradores por dormitório para dois ou menos, poderia mitigar os efeitos que a pobreza e 

a desigualdade têm sobre a incidência da doença. 

Quedas acidentais na residência 

Habitações super adensadas também são vistas pela OMS como um fator de risco para as 

quedas acidentais que, em 2019, respondeu pelo óbito de 753 mil pessoas em todo o 

mundo (VOS et al., 2020), 80% delas residentes em países de média e baixa renda (WHO, 

2021e). Ainda de acordo com a organização, análises preditivas indicam que, entre 2012 a 

2030, as quedas acidentais passarão da 30ª causa mais frequente de mortes para a 17ª 

posição. Ao mesmo tempo, mais de 37 milhões de quedas necessitam de intervenção 

médica (WHO, 2021e).  Em 2015, no Brasil, foram registrados 13.900 óbitos por quedas, 

correspondendo a 9,14% do total de óbitos por causas externas64 (SIM, 2021). Em 2017, 

foram mais de 395 mil autorizações de internação hospitalar por quedas nos hospitais 

públicos ou conveniados ao SUS de todo o país, sendo que cada paciente passou em média 

cinco dias internados e foram gastos mais de 420 milhões de reais, correspondendo a 

quase 30% do total despendido com as internações por causas externas (SIH-SUS, 2018).   

As quedas são a causa mais comum de lesão na cabeça, sobretudo nas crianças mais novas 

(HAWLEY et al., 2013). Em todo o Brasil, em 2012, a queda, dentre os acidentes, foi a 

principal causa de hospitalização entre as crianças de zero a nove anos de idade, 

totalizando mais de 35 mil internações nos hospitais públicos e conveniados ao SUS, 

correspondendo a quase 48% do total de internações por acidentes nessa faixa etária 

 
64 As causas externas consideram as violências e os acidentes (como os de trânsito, por exemplo). 
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(REDE NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, 2014). As quedas acidentais são, também, uma 

preocupação nos países ricos pelos altos custos sociais e econômicos envolvidos. No Reino 

Unido, estima-se que os gastos, diretos e indiretos, com o tratamento de uma criança que 

sofre um traumatismo craniano aos três anos de idade são de 1,73 milhão de libras 

esterlinas, uma vez que o trauma tem impacto na perda de produtividade potencial da 

criança e na perda do emprego da mãe, que é quem, em grande parte dos casos, assume 

o papel de cuidador (SMITH et al., 2015). 

Shenassa et al. (2004) investigaram a associação entre a condição física da moradia e a 

hospitalização de crianças de até seis anos de idade vítimas de quedas e queimaduras 

ocorridas na residência em Illinois, nos Estados Unidos. A pesquisa apontou que, a cada 

aumento de 10% na proporção de unidades domiciliares ocupadas pelos próprios 

proprietários, o risco de quedas diminuía em 16%, e a cada acréscimo de 10% na proporção 

de habitações construídas antes de 1950, o risco de quedas aumentava em 17%. Nesse 

estudo, esses dois fatores, idade do imóvel e imóveis ocupados pelos proprietários, 

demonstraram-se variáveis independentes da renda. Os autores observaram que as 

propriedades ocupadas por locatários poderiam sofrer de falta de manutenção e as 

construções mais antigas possuíam maiores chances de estarem em desacordo com os 

códigos construtivos e sanitários (escadas estreitas, instalações elétricas e sistemas de 

aquecimento fora do padrão, dentre outras inconformidades). 

A medida que as crianças crescem, as quedas ficam menos frequentes. Entretanto, o 

envelhecimento é, também, considerado um fator de risco para a ocorrência de quedas na 

população acima de 65 anos. No Brasil, as quedas respondem pela sexta causa de morte 

nessa faixa etária e cerca de um terço dos idosos que vivem fora de asilos vivenciam um 

episódio de queda por ano sendo que metade daqueles que caem, repetem o evento 

(MESSIAS; NEVES, 2009).  Em Ontário, no Canadá, Chan et al. (2012) demonstraram a 

existência de correlação espacial entre os setores censitários com maior quantidade de 

moradias com necessidades de melhorias físicas autodeclaradas pelos moradores (reparos 

nas instalações elétricas ou hidráulicas, reparos em paredes, pisos, tetos, telhados, 

degraus, corrimãos e revestimentos etc.) e a incidência de hospitalizações de idosos 

provocadas por quedas. De acordo com os autores, para a manutenção da casa, os idosos 

investem metade do valor que as pessoas mais jovens disponibilizam, sobretudo diante de 
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restrições financeiras.  

Considerando a associação encontrada entre quedas acidentais e condição inadequada da 

moradia presente nos trabalhos citados, guardadas as devidas proporções, no Brasil, essa 

relação também pode ser considerada, entretanto, são outras as variáveis a serem 

observadas. As lajes das casas, nos bairros populares, servem a usos múltiplos, da secagem 

das roupas no varal, ao espaço do brincar das crianças findando no lazer das famílias 

durante os churrascos aos finais de semana. Ausentes da devida proteção, transformam-

se em áreas de risco para as quedas. Campos et al. (2008) observaram que dentre os 100 

casos admitidos por traumatismo da coluna vertebral pelo Hospital Heliópolis, localizado a 

sudoeste do município de São Paulo e ao lado da segunda maior favela da capital paulista, 

as quedas responderam por 63% dessas ocorrências, 1/3 desse total foi da laje. Para a 

faixas etárias de zero a 20 anos e de 41 a 50 anos, a queda de laje foi o principal causador 

do trauma, superando as lesões por acidentes de trânsito.  

Aranha et al. (2007) realizaram uma pesquisa retrospectiva dos casos de trauma por 

quedas de lajes com crianças menores de 13 anos, internadas no Hospital Estadual do 

Grajaú, no extremo sul da cidade de São Paulo. Do quase 600 casos de quedas atendidas 

pelo hospital, 50 foram de lajes, e as crianças ou ficaram internadas ou receberam alta, 

havendo um óbito. O estudo assinalou que as quedas de laje foram mais frequentes aos 

finais de semana e nos meses de férias escolares, quando, normalmente, as crianças 

passam mais tempo em casa. Metade das crianças que precisaram de internação, no 

próprio hospital, caíram de lajes com altura igual a 3,00m, sendo que as demais caíram de 

alturas entre seis a sete metros. Frente às diferentes possibilidades de quedas na infância, 

os autores observaram que o número de casos de quedas de laje na faixa etária de estudo 

era bastante expressivo e apontaram as moradias com lajes aparentes e inacabadas no 

entorno do hospital como uma possível justificativa para as ocorrências.  

Objetivando subsidiar políticas públicas direcionadas à prevenção de violências e 

acidentes, o Ministério da Saúde implementou, em 2006, o Sistema de Vigilância de 

Violências e Acidentes – Viva. O Viva é um inquérito que ocorre em intervalos de dois a três 

anos e capta as violências e acidentes atendidos pelos serviços de referência, urgência e 

emergência, de municípios pré-selecionados por um período de 30 dias corridos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Em 2014, dos 51.001 casos atendidos decorrentes de 
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acidentes em 24 capitais brasileiras e no distrito federal, as quedas responderam por 33,5% 

do total (17.080 atendimentos) e desse total, mais de 50% ocorreram no domicílio. Na 

cidade de São Paulo, o Sistema de Informação e Vigilância de Acidentes – SIVA, implantado 

em 2007, alimentado de forma contínua, tem por objetivo caracterizar as vítimas de 

acidentes atendidos em qualquer unidade de saúde, seja ela pública ou privada.  Entre 

2008 a 2017, foram notificados mais de 474 mil acidentes, sendo que as quedas não 

intencionais responderam por, aproximadamente, 340 mil atendimentos (SIVA-COVISA-

SMS/SP).  

Waksman et al. (2014) realizaram uma pesquisa que teve como objetivo identificar os 

fatores determinantes das injúrias físicas não intencionais ocorridas com crianças e 

adolescentes menores de 15 anos na favela de Paraisópolis. Dentre as variáveis 

investigadas estavam, além de fatores socioeconômicos, fatores ambientais e 

comportamentais, como número de cômodos da moradia e acesso a situações de risco. 

Em quase 78% dos quase 1.500 questionários respondidos, o trauma foi ocasionado por 

queda de crianças com idade média inferior a cinco anos, e em apenas 4% dos 

questionários foi respondido que eram utilizados, pelos responsáveis, maneiras de 

proteção ou de isolamento no intuito de limitar o acesso das crianças às lajes. Mais de 55% 

das crianças que sofreram traumas pertenciam a famílias com mais de seis pessoas e 

moravam em casas com até três cômodos.  

Diante desse cenário, é impossível desprezar o tamanho da responsabilidade que as 

melhorias habitacionais assumem. Entretanto, há falta de informações e de dados que 

evidenciem a qualidade das moradias e apontem as diferentes privações aos quais os 

moradores estão expostos. Essa ausência de informações inviabiliza o reconhecimento 

dessa realidade para que se possa planejar ações com metas precisas direcionando o 

atendimento às situações consideradas prioritárias. Sobretudo nos momentos de crise 

econômica, torna-se indispensável o desenvolvimento de ferramentas, pelos governos 

locais, para subsidiar a construção e avaliar os impactos das políticas públicas, 

oportunizando soluções viáveis que respondam de forma efetiva às necessidades da 

população (SANTANA et al., 2017). Nesse sentido, no próximo capítulo, será apresentada 

a relevância da construção de índices e indicadores enquanto ferramentas de 

planejamento.   
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capítulo 2 

o uso de índices e indicadores como 
proxies da realidade no Sul Global 

 

Nesse capítulo, inicialmente, será apresentado um breve histórico dos movimentos em 

torno da construção dos indicadores sociais, uma vez que se compreende que as 

referências aqui utilizadas, assim como o índice proposto pela presente pesquisa para 

Salvador, dentro do contexto das grandes cidades brasileiras, insere-se em um movimento 

mundial de construção de medidas em resposta às agendas de desenvolvimento 

internacionais, principalmente aquelas pautadas nas duas primeiras décadas do século XXI. 

Embora o foco da tese seja a moradia, sob a perspectiva da saúde, é impensável dissociar 

essa relação de outros aspectos apontados pela literatura como determinantes sociais que 

condicionam a qualidade de vida e que servem à identificação das desigualdades espaciais, 

como os aspectos socioeconômicos e demográficos. 

Até onde se tem conhecimento, não existe um índice ou indicadores específicos a serem 

considerados visando identificar áreas com necessidades de melhorias internas das 

moradias autoproduzidas em favelas e loteamentos populares. As pesquisas que mais se 

aproximam dessa temática e que foram utilizadas como referência para a construção da 

presente tese são as que propuseram índices e indicadores, aplicados na escala 

intraurbana, utilizando dados demográficos e/ou de imagens de satélite, para mensurar as 

privações da moradia ou dos múltiplos aspectos das condições de vida, focando, 

principalmente, o Brasil e outros países do Sul Global.  

2.1. O uso de indicadores sociais numa perspectiva histórica 

Os indicadores sociais são compreendidos como medidas, em geral, quantitativas, que 

mensuram fenômenos observados na sociedade, a fim de subsidiar, do ponto de vista 

programático, o delineamento de políticas públicas e são, em última análise, aproximações 

da realidade observada e não a realidade em si (JANNUZZI, 2021). Portanto, nas esferas 

governamentais, os indicadores sociais identificam aspectos ou transformações de grupos 

específicos ou de toda a sociedade, tornando-se ferramenta essencial para fundamentar a 
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ação pública (JANNUZZI, 2001). O uso dos indicadores serve ao diagnóstico, ao 

monitoramento e a avaliação das políticas, programas e metas, implicando na formulação 

de novas ações ou reformulação das ações existentes (JANNUZZI, 2001). 

Jannuzzi (2005) observa que, de maneira geral, as características de um indicador são: i) 

relevância social, pertinência ao tema de interesse; ii) validade, se expressa a que se propõe 

medir; iii) confiabilidade, qualidade dos dados utilizados para a sua construção; iv) 

cobertura, se é representativo da realidade em análise; v) sensibilidade, se consegue 

retratar as transformações do que está sendo medido, caso se alterem as condições 

iniciais; vi) especificidade, grau de associação das variáveis utilizadas; vii) inteligibilidade e 

comunicabilidade, clareza na metodologia da sua construção;  viii) factibilidade, custo e 

tempo viáveis para sua obtenção; ix) periodicidade, regularidade com a qual pode ser 

atualizado; x) desagregabilidade, capacidade de medir grupos populacionais e territórios 

específicos; e, por fim, xi) historicidade, potencial para produzir séries históricas, a fim de 

comparar resultados e projetar tendências. Apesar de cumprir todos esses requisitos, o 

autor alerta para o fato de que a qualidade do indicador está subordinada aos dados 

disponíveis. 

Embora, historicamente, o uso da estatística, enquanto prática para quantificação dos 

fenômenos sociais, servindo à elaboração de políticas públicas, remonte ao século XVII, é 

somente em meados do século XX que o termo indicador social ganha força (NEUFVILLE, 

1975, apud JANNUZZI, 2021). Esse movimento, reconhecido como o primeiro dos três 

grandes movimentos em torno dos indicadores sociais, foi alavancado nos Estados Unidos, 

motivado pela compreensão de que o crescimento econômico não se refletia na melhoria 

das condições de vida e que, portanto, o uso de indicadores, como o Produto Interno Bruto 

(PIB), não servia ao entendimento das transformações sociais observadas naquele 

momento (IBGE, 1979; JANNUZZI, 2021). Essa inquietação fez com que os organismos 

intergovernamentais (diferentes agências das Nações Unidas, entre outros) incentivassem 

a produção, em diversos países do ocidente, de novos indicadores e de dados para 

subsidiá-los (IBGE, 1979; JANNUZZI, 2021), momento no qual, no Brasil, por exemplo, é 

criado no IBGE o Grupo Projeto de Indicadores Sociais (IBGE, 1979). 

Influenciado por esses movimentos, nos anos de 1990, em contrapartida ao PIB, foi 

desenvolvido o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que ampliou a compreensão de 
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desenvolvimento para além do econômico, agregando, por meio de uma média aritmética, 

três dimensões: renda (poder de consumo), longevidade (esperança de vida) e educação 

(alfabetização e escolarização). Guimarães e Jannuzzi (2005) pontuam que, entre os 

aspectos positivos do IDH, está a sua simplicidade, o que o torna acessível, de fácil 

assimilação e replicável, permitindo a sua comparação ao longo do tempo e entre 

diferentes países. Entretanto, os autores observam que críticas diversas foram feitas ao 

IDH, como o fato de que, em decorrência de utilizarem a mesma métrica para todos os 

países, as questões locais e os modos de consumo específicos, por exemplo, são 

desconsiderados dentro desses parâmetros.  

O IDH é considerada a principal medida que marca o segundo movimento mundial em 

torno dos indicadores sociais (GUIMARÃES; JANNUZZI; 2005), movimento esse que foi 

fomentado com a realização de dez conferências temáticas, promovidas pelas Nações 

Unidas, resultando, no ano de 2000, na proposição dos oito Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) (JANNUZZI, 2021). Os objetivos, decompostos em 21 metas a serem 

atingidas, em sua maioria, nos 15 anos seguintes, focaram na redução da pobreza, nos 

países do Sul Global, em suas várias dimensões e foram acompanhadas de 60 indicadores 

que, de acordo com a disponibilidade de dados em cada país, sofreram adaptações visando 

permitir o monitoramento dos avanços alcançados (JANNUZZI; CARLO, 2018). No Brasil, 

por exemplo, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) publicou, entre 2004 e 

2014, cinco relatórios de acompanhamento dos ODM, que evidenciaram o compromisso e 

a convergência, naquele momento, da política interna brasileira com a agenda 

internacional (JANNUZZI; CARLO, 2018). 

Em 2015, o entendimento pelas Nações Unidas de que as metas da Agenda do Milênio, 

ainda que pertinentes e necessárias, se debruçaram apenas sobre os sintomas da pobreza, 

ao contrário de impulsionar mudanças na estrutura macroeconômica e nos padrões de 

desenvolvimento dos países do Norte Global, levou à proposição da ambiciosa Agenda 

2030 (MARTENS, 2016), reconhecida como o terceiro grande movimento dos indicadores 

(JANNUZZI, 2021). Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem 

alcançados até o ano de 2030, foram desdobrados em 169 metas, totalizando 247 

indicadores. Os relatórios iniciais de monitoramento dos ODS apontaram para a existência 

de um descompasso entre objetivos, metas e medidas propostas, prevendo que muitos 
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países terão dificuldades para operacionalizar parte dos indicadores pela ausência de 

dados (ADANS; BISSIO; JUDD, 2016).  

No Brasil, Jannuzzi e Carlo (2018) assinalam que a agenda ODS apresenta-se como uma 

oportunidade e um desafio para o Brasil, uma vez que reitera os direitos garantidos pela 

Constituição Federal de 1988. Ao mesmo tempo, requer um esforço maior do que aquele 

empreendido para o acompanhamento das metas nacionais pautadas pelos ODM que, 

apesar do envolvimento do governo nacional, repercutiu em pouca adesão pelos 

municípios. Os autores também sinalizam as dificuldades político-institucionais pós-2016, 

e recordam que, diante da ausência e disputa por recursos, as ações precisam ser pensadas 

de forma estratégica e de maneira intersetorial. Nesse sentido, faz-se necessário o 

delineamento preciso dos problemas a serem enfrentados, o que requer informações 

estruturadas para servir de argumento às discussões das prioridades para designação das 

verbas públicas (JANNUZZI, 2021). 

Em suma, os movimentos em torno dos indicadores sociais, com destaque para os que 

abrangem as agendas ODM e ODS, nos últimos 20 anos, serviram e servem como estímulo 

à proposição de índices e indicadores por pesquisadores do mundo todo para avaliação e 

monitoramento das metas, visando o desenvolvimento sustentável nos mais diversos 

temas. No que cabe ao desenvolvimento dessa tese, cuja essência é a identificação de 

moradias a serem priorizadas pelos programas de melhorias habitacionais, sob o olhar da 

saúde, a partir desse momento, serão trazidas referências de como esses movimentos 

refletiram na construção de medidas para mensurar a qualidade da moradia, considerando 

a moradia e suas múltiplas dimensões, especificamente no Sul Global.  

A questão da moradia dentro das agendas ODM e ODS 

Dentro da agenda ODM, o tema da moradia foi contemplado pelo Sétimo Objetivo que 

tratou da “garantia da sustentabilidade ambiental”, traduzido pela Meta 11, “melhorar as 

condições de moradia de ao menos 100 milhões de residentes até o ano de 2020” (IPEA, 

2004). A dimensão do desafio a ser enfrentado foi explicitada no alarmante relatório “The 
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Challenge of Slums”65 (UN-HABITAT, 2003) que teve repercussão ampliada com a 

publicação do livro “Planet of Slums” (traduzido no Brasil como Planeta Favela) (DAVIS, 

2006). Naquele momento, uma a cada três pessoas no mundo vivia em favelas ou em 

outras condições semelhantes, contabilizando quase um bilhão de pessoas. O relatório 

ainda observou uma distribuição desigual dessa população: enquanto nos países do Norte 

Global, seis pessoas a cada 100 experimentavam algum grau de precariedade da moradia, 

nos países do Sul essa relação era de 43 habitantes para cada 100; e, considerando apenas 

os países mais pobres da África Subsaariana, 78 pessoas a cada 100 residiam em condições 

habitacionais precárias (UN-HABITAT, 2003).  

Admitindo-se que a definição de favela pode variar de acordo com a sua localização 

(KUFFER et al., 2018; MAHABIR et al., 2016) e tendo em conta que alguns países não 

possuem um conceito definido (MAHABIR et al., 2016), um grupo de especialistas, reunido 

em Nairobi, em 2002, definiu uma série de indicadores para equalização do conceito (UN-

HABITAT, 2003). Considerou-se, como elemento de partida, que a medida não abordaria 

características sociais, pois, apesar de estarem associadas à condição inadequada da 

moradia, essa é pautada por referências locais, dificultando a construção de marcadores 

comuns entre os países (UN-HABITAT, 2003). Embora já houvesse o entendimento de que 

os pobres urbanos não estão concentrados nas favelas (DAVIS, 2006), inicialmente, a 

definição proposta considerou a presença, na escala do assentamento, de alguma das cinco 

diferentes privações: i) falta de acesso a água potável; ii) falta de acesso a sanitário ligado 

à rede de esgoto; iii) construção improvisada ou em áreas de risco de deslizamento ou de 

inundação; iv) com mais de três pessoas por dormitório66; e v) sem segurança da posse 

(UN-HABITAT, 2003).  

A partir de uma revisão realizada poucos anos depois, o conceito passou a ser medido na 

escala do domicílio (UN-HABITAT, 2006). O relatório mundial das cidades publicado pela 

 
65 O termo slum, em inglês, é traduzido no Brasil como favela. Entretanto, como nos lembra Ermínia Maricato, 
no Planeta Favela de Davis (2006), slum era utilizado para designar as moradias precárias dos trabalhadores 
na Inglaterra durante o desenvolvimento industrial daquele país, e, de acordo com os relatos de Engels 
(2010), entre outros autores, essas moradias se assemelhavam ao que, no Brasil, chamamos de cortiço ou 
cabeça de porco.  
66 Originalmente, esse indicador aparece como “três pessoas ou mais por dormitório”. Entretanto, diferentes 
documentos publicados posteriormente (Slum Almanac 2015-2016 Tracking Improvement in the Lives of 
Slum Dwellers),  apresentam esse indicador como como “mais de três pessoas por dormitório”.  



 
 

54 
 

UN-Habitat (2008) apontou que a urgência do problema se apresentava de diferentes 

maneiras entre os continentes e que a sobreposição das privações apontava os graus de 

dificuldade a serem enfrentados pelas diferentes realidades, podendo variar entre 

moderada (na presença de apenas uma privação), severa (quando duas privações estavam 

sobrepostas) a extremamente severa (na presença de três ou mais privações). De acordo 

com o relatório, enquanto na África, era mais frequente a existência de duas ou mais 

privações, concentrando-se, sobretudo, na falta de acesso à água potável e ao sanitário, 

nos países da Ásia e da América Latina, a ocorrência de domicílios com apenas uma 

privação era mais frequente, concentrando-se, sobretudo, na durabilidade das moradias 

ou no adensamento excessivo. Especificamente, no Brasil, o documento apontou que a 

privação concentrava-se no acesso à água e ao sanitário adequado, respondendo por mais 

da metade dos domicílios em situação de favela; entretanto, essa privação se dava 

sobretudo, nos domicílios das pequenas cidades, enquanto nas capitais e em outras 

grandes cidades, o adensamento excessivo era a privação mais recorrente. 

Um balanço da agenda ODM (UNITED NATIONS, 2015), observou que a proporção da 

população nos países do sul global vivendo em favelas declinou de 39%, em 2000, para 

quase 30%, em 2014; já na América Latina e Caribe, no mesmo período, esse índice passou 

de 29% para 20%. O acesso à água potável e encanada dentro da moradia alcançou 58% 

da população mundial e quase dois bilhões de pessoas tiveram melhorias nas condições 

sanitárias. Embora a meta global colocada pelos ODM tenha sido alcaçada e ultrapassada, 

o relatório reconheceu que as desigualdades, em todas as temáticas abrangidas pelos 

objetivos, perduravam. No que diz respeito às condições de acesso ao saneamento e à 

moradia: 2,4 bilhões de pessoas ainda utilizavam sanitários em condições inadequadas; 

quase um bilhão de pessoas defecavam ao ar livre; e, quase 900 milhões de pessoas viviam 

em favelas ou domicílios similares nos países do sul global (UNITED NATIONS,, 2015).   

O primeiro relatório brasileiro de acompanhamento dos ODM (IPEA, 2004) apontou que, 

naquele momento, quando adotados os critérios da UN-Habitat (2003), 41,5% dos 

domicílios urbanos do país eram consideradas inadequados, sendo que esse percentual 

passou para 36,6%, de acordo com o quinto e último relatório de acompanhamento (IPEA, 

2014, p. 208). Apesar da redução, persistiam as desigualdades regionais, demográficas e 

socioeconômicas:  enquanto  a região Sudeste apresentou o menor índice de inadequação 
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(27,7%), a região Norte apresentou o maior (64,8%); menores percentuais foram 

verificados entre a população branca e amarela (30,1%) em relação às populações negra, 

parda e indígena (42,7%); menor índice entre os que tinham ensino superior (22,9%) em 

relação aos não alfabetizados (50,7%); e menor valor entre os 20% mais ricos (19,2%) 

quando comparados aos 20% mais pobres (62,4%) (IPEA, 2014).  

Em relação à agenda ODS, o tema da habitação integrou o Objetivo 11, que trata das 

“cidades e comunidades sustentáveis”,  estabelecendo que até o ano de 2030, a Meta 11.1 

seja alcançada ao assegurar o “acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço 

acessível, e aos serviços básicos e promover a urbanização das favelas” (UN-HABITAT, 

2016). Essa meta retoma o príncipio da moradia adequada, contida no Artigo 25 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que, posteriormente, em 1991, foi 

desdobrado em sete critérios: i) segurança da posse; ii) disponibilidade de infraestrutura e 

demais serviços urbanos; iii) economicidade (o custo da moradia não deve comprometer o 

gasto com outras necessidades); iv) habitabilidade (espaço adequado, seguro e que 

garanta proteção contra as intempéries); v) acessibilidade (aos grupos mais 

desfavorecidos); vi) inserção urbana (próxima ao emprego, lazer e equipamentos 

comunitários); e, vii) respeito às culturas locais (aplicação de técnicas construtivas e 

materiais em concordância com o praticado localmente) (UN-HABITAT, 2016). Nesse 

sentido, o conceito de habitação contido na agenda ODM foi ampliado para que também 

englobasse o acesso desigual à moradia nos países do Norte. 

O indicador 11.1.1, vinculado a essa meta, é definido pela “proporção da população urbana 

morando em favelas, assentamentos informais ou moradias inadequadas”. Entretanto, 

para viabilizar a comparabilidade entre os países, mesmo diante da disponibilidade de 

dados para mensurar os sete critérios relacionados à moradia adequada, recomendou-se 

que fosse priorizado àquele que considera os custos da moradia (economicidade), por ser 

o mais representativo dos problemas que atingem tanto sociedades do Norte quanto as do 

Sul Global, viabilizando uma comparação mais direta entre os países. De acordo com a UN-

Habitat (2016), os custos relacionado à moradia não devem ultrapassar 30% da renda 

familiar mensal.  

No Brasil, o IPEA (2019) publicou um caderno técnico para cada um dos ODS observando 

como as metas e indicadores dos 17 objetivos serão operacionalizados. Em relação ao 
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objetivo 11, segundo o órgão, todas as dez metas globais propostas foram recepcionadas, 

mas as redações originais foram alteradas para que os termos fossem adaptados à 

realidade brasileira e àqueles utilizados pelos documentos oficiais, como o Plano Nacional 

de Habitação67. O IPEA desdobrou o indicador global em três: i) ônus excessivo com o 

aluguel68; ii) proporção da população urbana vivendo em domicílios precários69; e, iii) 

proporção da população urbana vivendo em domicílios em aglomerados subnormais70. 

Para os três últimos critérios usados pela ONU para moradia adequada (acessibilidade, 

localização e adequação cultural) não havia dados, e o IPEA não indicou a possibilidade de 

serem mensurados futuramente.  

Em 2017, a partir dos dados levantados pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios 

(PNAD), estimava-se que 31,8% da população brasileira urbana vivia em domicílios 

precários; 21% comprometia mais que 30% da renda familiar com o aluguel;  7,6% residia 

em domicílios com a sobreposição das duas inadequações (precário + ônus excessivo); e, a 

partir de dados do censo de 2010, o documento ratifica a população em aglomerados 

subnormais, correspondendo a 7,1% dos que residiam em áreas urbanas (IPEA, 2019). É 

importante dizer que a definição de esgotamento sanitário inadequado, nas áreas urbanas, 

considerou aquele não conectado à rede geral, inclusive a fossa séptica por compreender, 

acertadamente, a inadmissibilidade de considerar como solução viável os domicílios 

urbanos não ligados à rede de esgotamento.  

Para exemplificar como a comunidade científica têm se debruçado sobre o assunto, serão 

apresentados exemplos de estudos, especialmente aqueles localizados no Sul Global, 

visando a construção de indicadores para responder aos desafios colocados pelos ODM e 

ODS. Grande parte dessas pesquisas ou consideraram dados socioeconômicos ou dados 

extraídos de imagens de satélite, entretanto, alguns deles, foram elaborados a partir da 

 
67 O texto proposto pelo IPEA (2019, p. 6) para a meta 11.1 observa que “Até 2030, garantir o acesso de todos 
à moradia digna, adequada e a preço acessível; aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários 
de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para grupos em 
situação de vulnerabilidade.” 
68Pode ser mensurado anualmente com dados da PNAD é considera a proporção de pessoas que vivem em 
domicílios com compromentimento de mais de 30% da renda familiar mensal. 
69 Pode ser mensurado anualmente com dados da PNAD e considera como precário os domicílios que 
atendem um dos quatro critérios: adensamento excessivo (mais de 3 pessoas por cômodo usado como 
dormitório); abastecimento de água sem ser por rede geral; esgotamento sanitário sem ser por rede de 
esgoto/puvial ou fossa ligada à rede; e, lixo coletado por serviço de limpeza (diretamente ou por caçamba). 
70 Domicílios levantados pelo IBGE em razão do censo demográfico.  
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junção desses dois tipos de dados. Na medida do possível, pretende-se destacar aspectos 

específicos, como a escala de análise e os indicadores escolhidos, como estes foram 

ponderados para a construção do índice (no caso dos estudos que buscaram construir uma 

medida única) e como os resultados foram validados ou avalidados. 

2.2. As medidas utilizadas para mensurar a privação habitacional 

Diante do contexto apresentado e considerando os desafios colocados pelas agendas 

internacionais, nos últimos 20 anos, pesquisadores do mundo todo têm empregado quatro 

diferentes abordagens, de forma isolada ou combinadas entre si, visando o mapeamento 

das moradias em favelas e assentamentos similares, sendo eles: a) o uso de dados 

censitários e/ou amostrais levantados a partir de pesquisas de campo; b) a classificação de 

imagens de satélite semi-automática baseada em aprendizado por máquina; c) a 

identificação visual de imagens de satélite ou imagens captadas por drones; e, d) o 

mapeamento comunitário (com envolvimento das comunidades locais) (THOMSON et al., 

2020). Concomitante ao desenvolvimento desses métodos, coexiste um debate, dentro da 

comunidade científica, principalmente entre os pesquisadores de dados extraídos de 

imagens de satélite, a respeito da definição de favela, pois, ainda que existam marcadores 

espaciais comuns (como a alta densidade construtiva, no caso de assentamentos mais 

consolidados) existem particularidades intrínsicas a cada país ou a modos de vida 

específicos que refletem, por exemplo, na escolha dos materiais empregados nas 

construções, inviabilizando, muitas vezes, a construção de parâmetros universais. 

Na área do sensoriamento remoto, a terminologia mais utilizada nos estudos sobre favelas, 

é assentamento informal, que remete à legalidade jurídica da ocupação, característica que, 

contraditoriamente, não pode ser extraída das imagens de satélite (KUFFER; PFEFFER; 

SLIUZAS, 2016).  Essa contradição ocorre, em parte, porque há duas limitações na 

identificação das favelas quando empregados os critérios definidos pela Un-Habitat (2006), 

que tem, como indicadores, os dados socioeconômicos e, como unidade de análise, o 

domicílio.  A primeira relaciona-se com a própria técnica utilizada, que impossibilita a 

identificação nas imagens, de dados sociais e econômicos obtidos a partir de entrevistas 

em campo; a segunda, de ordem mais conceitual, observa que piores ou melhores 

condições de privação relacionam-se também com o contexto da localização da moradia e 

não dizem respeito apenas ao domicílio observado isoladamente (KUFFER et al., 2018).  
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Nesse sentido, Thomson et al. (2020) pontuam que há diferenças entre habitar um 

domicílio pobre localizado em terreno sem riscos ambientais, com baixa densidade 

construtiva, contando com uma rede de apoio social, com acesso aos equipamentos 

públicos e comunitários, e habitar um domicílio com restrição no acesso a diferentes 

recursos urbanos e sociais, e localizado em área ambientalmente frágil. Segundo os 

autores, enquanto a definição da Un-Habitat (2006) retrata os aspectos relacionados a 

pobreza do domicílio que colocam a saúde e o bem-estar dos moradores em risco, o 

conceito de privação, considerando ampliar essa visão, expressa também os riscos sociais, 

ambientais e ecológicos experimentados pelos residentes. 

Mahabir et al. (2016) argumentam que a ausência de consenso entre os especialistas sobre 

a definição do que é favela e da unidade de análise a ser considerada, impõe limitações à 

sua identificação, tornando-se  obstáculos para o seu monitoramento e o direcionamento 

de ações mais efetivas visando a diminuição da população vivendo em situações de 

privação. O autor também alerta que essas definições precisam ser acompanhadas de 

dados possíveis de serem coletados e que, somado aos dados censitários, que são 

usualmente utilizados (quando existentes e disponíveis), outras fontes, de baixo custo, 

também devem ser consideradas, apontando para as imagens extraídas com o uso de 

satélites (que já somam inúmeras experiências publicadas no mundo), e o uso de 

plataformas colaborativas71. 

 
71 Apesar de não serem consideradas diretamente pela presente pesquisa, vale sinalizar a importância 
adquirida e as potencialidades do uso das plataformas colaborativas. O  OpenStreetMap, por exemplo, que 
resultada dos esforços colaborativos de pessoas do mundo todo, têm permitido identificar localidades 
urbanas em regiões pobres (YEBOAH et al., 2021) ausentes dos serviços de geolocalização do google maps, 
por exemplo. Somam-se a essas, outras iniciativas que ajudam na identificação de onde as pessoas estão, 
permitindo a provisão de vacinas e ajuda, como o mapa de densidade populacional disponibilizado pela 
plataforma Data for good, criada e mantida pelo Facebook (2021), alimentada com dados dos acessos dos 
usuários às redes sociais, que tem sido utilizada por muitos países no direcionamento de ações ao combate 
à pandemia do Covid-19. Outra ferramenta, em estágio de desenvolvimento, com potencial para contribuir 
com o desenho das políticas locais direcionadas às melhorias habitacionais, é a Housing Passports (2021), 
apoiada pelo Banco Mundial, e que possui como objetivo identificar e quantificar, a partir das imagens das 
fachadas das moradias coletadas com veículos semelhantes aos utilizados pelos street view do google, o tipo 
de material construtivo empregado, apontando, inclusive, aquelas que se encontram inacabadas ou em risco 
de desabamento, por exemplo (para mais informações, acessar http://devseed.com/housing-passports-
labeling/). 
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O uso de indicadores socioeconômicos para espacializar a privação habitacional 

Possivelmente, um dos primeiros estudos publicados que espacializou os cinco critérios 

observados pela Un-Habitat (2003) tenha sido o desenvolvido por Weeks et al. (2007) que 

propôs um “índice de favelas” para Acra, capital de Gana, localizada na África Subsaariana. 

O estudo partiu do uso de dados censitários de uma amostra aleatória de domicílios 

levantados por setor censitário, aos quais foram atribuídas uma pontuação dicotômica, 

variando entre zero, quando a privação estava ausente, a um, quando da presença da 

privação. No máximo, cada domicílio poderia alcançar o valor de cinco, quando todas as 

privações estivessem presentes. Para cada setor, foi calculada a média aritmética dos 

valores atribuídos a cada domicílio. De acordo com a proximidade de suas pontuações 

(independente do tipo de privação), os setores foram agrupados aos setores vizinhos 

(desde que apresentassem pontuações aproximadas), delimitando bairros contíguos e com 

características (internas) homogêneas. Os resultados apontaram que apesar de 

heterogêneos, em maior ou menor grau, todos os bairros de Acra apresentavam alguma 

privação.  

De acordo com Patel, Koizume e Crooks (2014), a delimitação de áreas com pontuações 

aproximadas, a exemplo do índice de Weeks et al. (2007),  pode mesclar domicílios que 

possuem privações motivadas por diferentes fatores, dificultando o delineamento das 

intervenções necessárias. Os autores, com o uso de dados amostrais considerando os cinco 

critérios da UN-Habitat, criaram um “índice de severidade de favelas”, estimando, para 

Mumbai e Calcutá, o número de domicílios com algum grau de privação. Contrapondo aos 

dados oficiais, o índice apontou que, em Calcutá, por exemplo, o número de domicílios com 

alguma característica de favela, porém não reconhecidos, é mais do que o dobro daqueles 

oficialmente reconhecidos e que as privações estão concentradas no acesso ao sanitário e 

no adensamento excessivo. É importante observar que, na Índia, a implementação de 

ações de melhorias da infraestrutura em favelas oficialmente reconhecidas é compulsória 

e, portanto, a subnotificação dessas áreas é utilizada como estratégia para reduzir as 

demandas aos governos locais (SAJJAD, 2014). 

Já Roy, Bernal e Lees (2019) observaram que as intervenções orientadas às favelas 

costumam ser planejadas na escala do bairro ou do assentamento, não fazendo sentido, 

portanto, medir a privação na escala do domicílio e que a classificação dicotômica (ter ou 
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não a privação), pode desconsiderar contextos locais72, inviabilizando a comparação de 

realidades distintas. A partir dessas premissas, os autores também propuseram, para a 

Cidade do México, um “índice de severidade de favela”, na escala do setor censitário, 

adaptando os indicadores definidos pela UN-Habitat de acordo com a disponibilidade dos 

dados no censo mexicano, com exceção do indicador que mede a regularidade fundiária 

que, apesar dos índices propostos para Acra e para Índia o terem considerado, existe 

unanimidade entre as pesquisas sobre a dificuldade em precisar esse tipo de informação. 

Para flexibilizar o uso do índice, no sentido de aplicá-lo a realidades distintas, os autores 

proposeram a combinação das variáveis a partir dos pesos atribuídos aos indicadores com 

o uso de uma técnica estatística chamada de análise fatorial exploratória. Nesse estudo, a 

cada uma das quatro variáveis foi atribuído o peso resultantes da correlação encontrada 

entre esta e o fator73.  

Apesar de não ter resultado em um índice composto, o “diamante das condições de vida”, 

proposto por Gulyani e Basset (2010), também buscou explorar a existência de 

características heterogêneas entre as favelas, observando que esse reconhecimento é 

indispensável para o planejamento de ações de melhorias mais efetivas. Com o uso de 

dados amostrais, coletados pelo Banco Mundial em favelas de Nairobi e Dacar, o diamante 

foi composto por quatro dimensões: infraestrutura (presença de saneamento); qualidade 

da unidade (tipo de material construtivo e densidade de morador por cômodo); segurança 

da posse (tempo de residência, sentimento de segurança, existência de contrato de 

locação); e localização (facilidade na circulação e acesso aos equipamentos comunitários). 

A ideia central do diamante é permitir a visualização de como os vértices (ou dimensões da 

condição de vida) impactam e são impactados uns pelos outros, permitindo a 

comparabilidade entre aspectos que condicionam uma melhor ou pior condição de vida 

em diferentes favelas ou mesmo o monitoramento, ao longo do tempo, da evolução dessas 

condições.  

A diferença entre a condição de vida nas favelas oficialmente reconhecidas e as não 

reconhecidas foi tema da pesquisa de Sajjad (2014), em Meerut, na Índia, com o uso de 

 
72 Os autores observam que quando uma privação é verificada numa cidade como um todo, possivelmente 
diz respeito a um problema estrutural, não cabendo ter o mesmo peso das outras privações.  
73 Essa correlação, na Análise Fatoria (AF) ou na Análise de Componentes Principais (ACP) é chamada de 
comunalidades e corresponde o quanto uma variável está correlacionada com o fator resultante.  
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dados amostrais de domicílios localizados em seis assentamentos. O “índice de condição 

de favela”, foi composto por quatro dimensões, considerando: i) variáveis do ambiente 

construído (acesso ao saneamento básico e material de construção da moradia); ii) 

variáveis sociais (densidade de moradores, grau de escolaridade, abandono escolar e 

trabalho infantil); iii) variáveis econômicas (trabalho informal, média da renda familiar e 

gastos com alimentação); e, iv) variáveis da saúde (acompanhamento pré-natal, presença 

de crianças imunizadas, pessoas com doenças infecciosas). Foi realizada a somatória dos 

valores padronizados para cada dimensão, cujo valor final, após nova padronização, 

resultou entre 0 (pior condição) a 1 (melhor condição). Posteriomente, a média da 

somatória de todas as dimensões resultou em um índice global. Dessa maneira, o autor 

pôde ordenar as favelas com as piores condições tanto em cada uma das dimensões 

quanto no índice global, visualizando quais eram as piores favelas e quais dimensões 

requeriam intervenção prioritária em cada caso.  

Tanto o índice de favelas em Acra quanto o índice de severidade na Cidade do México 

foram validados a partir de dados socioeconômicos e de dados extraídos de imagens de 

satélite. Weeks et al (2007) aplicaram duas equações de regressão multivariada, sendo o 

índice de favela a variável dependente, considerando, como independentes, indicadores 

sociais e demográficos (como variáveis relacionadas aos anos de estudo e a ocupação 

profissional dos residentes) e dados da classificação da ocupação do solo com o uso da 

imagem de satélite (como a presença de vegetação e de solo exposto). Já Roy et al. (2019) 

verificaram a correlação entre o índice de severidade de favela e quatro variáveis 

socioeconômicas (anos de estudo, fertilidade, acesso aos serviços de saúde e pessoas 

empregadas); com o uso da imagem de satélite, os autores aplicaram uma técnica de 

matriz de co-ocorrência de níveis de cinzas que calcula a variância da textura dos píxeis 

dentro de um polígono, sendo que, quanto menor a variância ou menor contraste entre os 

pixeis, maior a densidade construtiva, significando maior presença de ocupação não 

planejada.  

É fato que, nas últimas décadas, a construção de índices e indicadores somente foi possível 

porque houve uma conjunção de fatores, que reuniu, de um lado, a disponibilidade de 

dados (decorrente do empenho dos governos nacionais estimulados pelos organismos 

intergovernamentais para o levantamento de informações sobre a situação de vida da 
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população) e, de outro, o acesso a equipamentos capazes de processar imensas 

quantidades de informações em pouco tempo (ALKIRE; SARWAR,  2009).  Apesar de grande 

parte dos países realizarem seus levantamentos censitários em intervalos regulares, com 

cinco ou dez anos, dada a velocidade nas transformações das sociedades, principalmente 

daquelas mais pobres ou em que persistem profundas desigualdades, pesquisadores do 

mundo todo têm se empenhado na busca pela aquisição de dados a partir de outras fontes.  

O uso de dados de imagens de satélite para espacializar a privação habitacional 

Embora a UN-Habitat não cite o uso do sensoriamento remoto como técnica para 

identificação e mapeamento da privação do domicílio, as pesquisas com o uso das imagens 

de alta e altíssima resolução, desde os anos 2000, viabilizadas pelo lançamento de 

diferentes satélites, tem contribuído para ampliar a compreensão das dinâmicas espaciais 

e temporais relacionadas às favelas e a outros assentamentos similares (KUFFER; PFEFFER; 

SLIUZAS, 2016). As duas principais características dessa ferramenta, frequência e os baixos 

custos envolvidos (o satélite Landsat, por exemplo, passa a cada 16 dias sobre o mesmo 

local, e suas imagens podem ser utilizadas gratuitamente), permitem que dados sobre 

população e características físicas dos assentamentos sejam constantemente atualizados, 

em contraposição aos dados censitários (MAHABIR et al., 2016).  

Abascal et al. (2021) levantaram que desde o ano 2000, no mundo todo, pouco mais de 

uma centena de pesquisas propuseram estruturas metodológicas para a identificação de 

favelas ou áreas com privação habitacional, com maior destaque para os países do Norte, 

que somaram 41% dessa produção. Grande parte dos trabalhos levantados focou a 

privação no nível do domicílio, enquanto pouca atenção foi destinada à privação no nível 

da área. De acordo com os autores, enquanto seis a cada dez pesquisas utilizaram dados 

socioeconômicos, a proporção das pesquisas que consideraram dados de satélite foi de 

menos de uma a cada dez. Isso sinaliza que, apesar da disponibilidade crescente de 

satélites e do desenvolvimento de diferentes métodos para a extração dos dados, ainda 

existe desconhecimento ou resistência pelos pesquisadores em utilizá-los. 

Grande parte das pesquisas com o uso de dados de imagens de satélite são desenvolvidas 

em países do sudeste da Ásia e do sul e leste da África Subsaariana (KUFFER; PFEFFER; 

SLIUZAS, 2016). A atração pelos pesquisadores por essas regiões é justificada porque, em 
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parte, tratam-se de países pobres, com menos recursos disponíveis para o levantamento 

de dados ao planejamento das ações necessárias, e, em outro sentido, existe a expectativa 

de que, até o ano de 2050, mais de 80% do crescimento populacional urbano mundial 

esteja concentrado nesses dois continentes (WORLD BANK, 2018). 

Kuffer et al. (2016) observaram que as pesquisas desenvolvidas centraram-se, sobretudo, 

na busca por características comuns entre os assentamentos com a finalidade de 

automatizar e padronizar a sua identificação com o uso de imagens permitindo, em última 

análise, o monitoramento do fenômeno e a comparabilidade entre eles. Os autores 

observaram que, em grande parte, aplicando técnicas variadas para a extração dos dados 

(mistura espectral, textura de superfície e identificação de métricas espaciais), as pesquisas 

visaram responder a três perguntas: 1) onde, definindo os limites da ocupação, 

especialmente na ausência de dados socioeconômicos; 2) quando, buscando identificar as 

dinâmicas temporais, localizando no tempo o surgimento e a expansão das ocupações, 

podendo alimentar modelos de simulação para cenários futuros; e, 3) o que, visando extrair 

características da morfologia da ocupação e estimando o número de residentes, com a 

finalidade de planejar as políticas públicas de atendimento dessa população.  

Embora as favelas e outras áreas com privações semelhantes sejam resultado do processo 

de urbanização desigual e excludente vivenciados pelos países do Sul Global, diferenças 

são encontradas entre as dinâmicas de ocupação e consolidação desses assentamentos. 

Gulyani e Basset (2010) assinalam que, enquanto se observa, ao longo do tempo, uma 

melhora gradual da qualidade construtiva das moradias em assentamentos informais nos 

países da América Latina, chegando ao ponto dessas serem incorporados pelo mercado 

imobiliário formal, o mesmo não acontece em outros continentes, onde é observado, com 

maior frequencia, que, ao longo do tempo, as construções se deterioram por falta de 

manutenção. As autoras argumentam que, diferentemente dos países latino-americanos, 

os domicílios em favelas e loteamentos não regularizados da África e da Ásia, muitas vezes, 

são ocupados por pessoas que permanecem por curtos períodos de tempo ou vivem de 

aluguel e que, portanto, não conseguem se organizar em movimentos coletivos para 

reivindicações de melhorias.   

Diante dessas limitações, o reconhecimento dos assentamentos, com o uso de imagens de 

satélite, baseia-se na observação de altas densidades construtivas, presença de edificações 
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com dimensões reduzidas, ocupação orgânica do solo, geralmente em áreas de risco 

geológico e de inundação, e pelo tipo de material construtivo utilizado nas edificações, 

questões que independem da situação fundiária (KUFFER; PFEFFER; SLIUZAS, 2016). Ainda 

assim, apesar de corresponderem a grande parte dos casos, essas características não são 

universais, pois desconsideram, por exemplo, a identificação de assentamentos em estágio 

inicial de ocupação (SLIUZAS et al., 2017) ou mesmo características de privação que variam 

localmente, como o tipo de telha utilizada na cobertura das casas (GEVAERT; KOHLI; 

KUFFER, 2019). 

Partindo da premissa de que as características físicas da ocupação urbana tendem a refletir 

as condições socioeconômicas dos seus habitantes, a pesquisa realizada por Taubenbock 

et al. (2009) na cidade de Padang, na Indonésia, com a ajuda de especialistas locais, definiu 

a morfologia de cinco tipologias habitacionais correspondentes a distintas classes sociais. 

Enquanto tipologias com maior gabarito (altura) e área edificada, e menor densidade de 

construções foram apontadas como características das moradias de alta renda, o oposto 

disso (menor verticalização, menor área edificada e maior densidade de construções), 

foram associadas às favelas. Os autores conseguiram validar esse modelo, a partir do 

cálculo da correlação entre os dados coletados em campo (rendimento do grupo familiar 

e valor do imóvel) e os dados coletados com o uso das imagens do satélite Ikonos (altura e 

área das edificações, densidade construtiva, presença de vegetação e a localização da 

moradia no território). 

Explorando também essa relação, a pesquisa de Souza et al. (2007), em São José dos 

Campos, com o uso de imagens do satélite QuickBird, verificou que a classificação das áreas 

ocupadas por população de alta renda e das favelas foram as que apresentaram maiores 

níveis de concordância com os dados socioeconômicos, possuindo atributos bem 

delimitados: enquanto a primeira foi caracterizada por lotes regulares com grandes 

dimensões e presença acentuada de vegetação arbórea e rasteira, as favelas 

caracterizaram-se pela falta de arruamento interno visível, diversidade dos materiais de 

cobertura, dimensões irregulares das construções e baixa presença de vegetação e 

sombra. Menores níveis de concordância foram encontrados entre estratos de renda 

média e baixa. Os resultados sinalizaram, ao menos no caso estudados, que o local de 
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moradia dos ricos e dos pobres são altamente díspares, apresentando características físicas 

bem delimitadas. 

A sobreposição de dados obtidos a partir de imagem de satélite e de dados censitários, 

utilizados como proxies das características de favelas proposta pela Un-Habitat, foi testada 

por Hacker et al. (2013), na cidade de Salvador. Com as imagens do satélite Landsat, os 

autores caracterizaram a qualidade construtiva da moradia, extraindo cinco tipos de 

cobertura do solo, variando entre telhas onduladas, telhas cerâmicas, telhas metálicas, solo 

pavimentado e outros tipos de cobertura (como vegetação, solo exposto, nuvens etc). Já 

as características socioeconômicas, a partir dos dados censitários, consideraram as dados 

dos residentes (média do rendimento mensal do responsável) e da moradia (existência de 

água, esgoto, coleta de lixo e domicílios com mais de seis moradores). A análise da 

correlação canônica resultou em duas principais dimensões cujos carregamentos foram 

utilizados como pesos atribuídos a proporção da presença das variáveis em cada dimensão, 

tanto na escala do pixel, no caso dos dados provenientes da classificação da imagem, 

quanto na escala do setor, em relação aos dados censitários. As duas dimensões foram 

combinadas no pixel de 30m x 30m, e atribuídos os pesos da variância de cada uma delas 

obtido da correlação canônica, resultando, ao final, na espacialização contínua de áreas 

com maior ou menor risco de presença de características de favela. 

Hacker et al. (2013) pontuaram as dificuldades na classificação das imagens, quando da 

presença de áreas muito heterogêneas ou ausentes de características bem definidas, 

observando que a classificação baseada no pixel apresentou melhor resultado nas áreas 

não urbanizadas de Salvador. A complexidade dos ambientes urbanos, compostos por 

diversos materiais e com características morfológicas distintas, são apontados como 

fatores limitantes para a classificação baseada no pixel (KUFFER et al., 2016). As pesquisas 

de Taubenbock et al. (2009) e de Souza et al. (2007), que utilizaram a classificação 

orientada ao objeto (OBIA, sigla em inglês para object-based image analysis) técnica que 

usa, simultaneamente, parâmetros morfológicos e espectrais, apresentaram resultados 

menos precisos em relação as duas classes no extremo de menor renda, no caso da 

pesquisa na Indonésia, e entre a média e baixa renda, na pesquisa no Brasil.  Esse tipo de 

classificação de imagem é o método mais utilizado nas pesquisas da área (KUFFER et al., 
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2016), mas a necessidade de definição de regras genéricas para ambientes urbanos com 

características diversas é uma limitação ainda a ser ultrapassada (KOHLI et al., 2013). 

A dificuldade em distinguir, de forma automatizada, áreas sem características bem 

definidas também apareceu no trabalho de Kuffer et al. (2017a). O objetivo dos autores 

era verificar a precisão e a acurácia de diferentes técnicas de processamento de imagens 

para identificação de cinco diferentes tipologias habitacionais, em Mumbai, sendo que 

quatro apresentavam morfologias distintas de privação da moradia. Observou-se que as 

áreas que apresentavam características homogêneas definidas como favelas e áreas com 

ocupação planejada (chamada de formal, pelos autores, mas que representavam a melhor 

condição habitacional dentre as cinco tipologias exploradas) obtiveram o melhor 

desempenho, ou seja, apresentaram maior precisão e melhor acurácia, enquanto 

resultados com pior desempenho foram obtidos nas áreas que apresentavam misturas de 

tipologias de privações.    

Seguida da densidade construtiva e do formato das edificações, possivelmente, a presença 

de vegetação seja uma das características espaciais mais exploradas pelas pesquisas 

enquanto marcador das desigualdades socioeconômicas. Engstrom et al. (2011) 

examinaram, em Acra, a existência de correlação entre a ocupação do solo (construído ou 

vegetado), a partir de dados extraídos das imagens de alta resolução, com o uso da mistura 

espectral, com dados socioeconômicos e demográficos provenientes do censo 

demográfico e que foram utilizados como proxies das condições de saúde e riqueza 

(mulheres com ensino secundário completo, densidade populacional e uso de carvão 

vegetal para cozinhar). Os resultados apontaram que enquanto a proporção de mulheres 

com ensino secundário aumentou, a proporção de área construída e a densidade 

populacional diminuíram; por outro lado, enquanto aumentou a proporção de domicílios 

cujos moradores utilizavam carvão vegetal para o preparo dos alimentos, considerado o 

combustível mais barato e disponível localmente, a proporção de área vegetada diminuía.  

A presença de vegetação em Acra também foi explorada como indicativo da qualidade da 

moradia. Stow et al. (2013) compararam, na escala do bairro, a varição da cobertura 

vegetal (medida pela quantidade de vegetação fotossinteticamente ativa num período de 

oito anos) com a qualidade da moradia (existência de sanitário dentro do domicílio, ligação 

do domicílio à rede de esgoto, existência de cômodo destinado exclusivamente à cozinha 
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e uso de gás de cozinha para o preparo dos alimentos). Como resultado, a baixa qualidade 

da moradia foi associada com a baixa proporção de cobertura por vegetação sendo que as 

áreas em piores condições habitacionais, que já possuíam menor proporção de vegetação, 

no início do período analisado, foram aquelas que tiveram a maior perda relativa de 

vegetação, ao final do período. Os autores concluíram que a distribuição de cobertura 

vegetal pode ser indicativo da qualidade da moradia e pode servir ao monitoramento, no 

espaço e no tempo, da melhoria ou da piora dessa condição.  

Embora a pesquisa de Kuffer et al. (2017a), em Mumbai, tenha observado que as áreas 

com ocupação planejada apresentam grande proporção de cobertura vegetal,  Baud et al. 

(2010), em Nova Delhi, encontraram pouca diferença em relação a presença da vegetação, 

quando comparados setores com residentes de distintos graus de privação. Entretanto, os 

autores dessa última pesquisa conseguiram identificar três métricas espaciais (forma, 

aglutinação-dispersão e índice de agregação) que conseguiam diferenciar os mais ricos dos 

mais pobres. As tipologias com menor grau de privação estavam correlacionadas com a 

vegetação concentrada, enquanto aquelas com maior privação correlacionavam-se com a 

vegetação dispersa. As pesquisas de Kuffer et al. (2017a) e de Baud et al. (2010) apontam 

que, em um mesmo país, há diferenças entre os elementos que caracterizam o lugar de 

moradia das diferentes classes sociais sinalizando que a compreensão dessas 

particularidades é fundamental para identificar a existência de desigualdade espacial. 

Em busca de características universais, Kuffer et al. (2017b), compararam os atributos 

físicos das favelas localizadas em seis cidades da Ásia e da África Subsaariana, resultando 

em três níveis (ou dimensões) de dados espaciais possíveis de serem capturados com o uso 

de imagens de altíssima resolução: i) do ambiente, caracterizando a localização da 

ocupação (distância em relação a área central da cidade, condições topográficas e de 

acesso etc.); ii) do assentamento, caracterizando a morfologia da ocupação (formato e 

densidade construtiva, por exemplo); e, iii) do objeto, caracterizando o tamanho e a área 

edificada das moradias. Os pesquisadores observaram que os assentamentos 

compartilhavam aspectos comuns, principalmente relacionados à localização (próximos às 

vias principais e em áreas ambientalmente frágeis), enquanto distinguiam-se em relação a 

algumas características morfológicas. Apesar dos achados demonstrarem grande potencial 

para a automatização na identificação de favelas, os autores sinalizaram a necessidade de 
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outros estudos, a fim de ratificar os padrões encontrados e compreender melhor as 

diferenças percebidas.   

Enquanto o uso de imagens de satélite de alta resolução, que cobrem grandes áreas, 

servem ao planejamento urbano e ambiental, as imagens obtidas com o uso de veículos 

áreos não tripulados – VANTs, mais popularmente conhecidos como drones, que possuem 

limitação de tempo de vôo e de cobertura de área, servem a projetos mais localizados e 

que necessitam de dados detalhados (SLIUZAS et al., 2017). Com o uso dessa plataforma, 

é possível capturar imagens de altíssima resolução espacial, possibilitando identificar 

elementos arquitetônicos que, em solo, possuem dimensão de centímetros. A partir dos 

dois produtos extraídos das imagens capturadas durante os vôos, o modelo digital de 

superfície (MDS) e o modelo digital do terreno (MDT), é possível construir modelos em três 

dimensões (3D), inferindo a altura das edificações, por exemplo (GOMES, PEDRASSOLI; 

2021). Metodologias para a extração automatizada de dados de favelas com o uso de 

drones vêm sendo desenvolvidas para subsidiar os programas de urbanização (GEVAERT et 

al., 2016) e o monitoramento das intervenções nos assentamentos e nas moradias pós-

urbanização (GEVAERT et al., 2020).   

Compreendendo as potencialidades e limitações das atuais ferramentas para identificação 

e mapeamento das áreas com privação habitacional e considerando as dificuldades que os 

países de baixa e média renda (LMICs, sigla em inglês para Lower-Middle Income 

Countries), possuem para mapear com acurácia e frequência esses assentamentos, um 

grupo de pesquisadores de oito universidades localizadas em diferentes continentes se 

organizou  em uma rede chamada IdeaMaps74. Essa rede enseja ser um sistema que, em 

primeiro lugar, propõe uma estrutura de 64 indicadores espaciais (socioeconômicos e de 

imagens de satélite), organizados em nove dimensões, validada junto a especialistas e 

moradores dos LMICs, mas que pode sofrer adaptações de acordo com a realidade em que 

for aplicada. O principal objetivo desse sistema é integrar e disponibilizar dados, 

provenientes de diferentes fontes e com atualização frequente, para que os governos 

nacionais, locais, organizações não-governamentais ou comunitárias, e pesquisadores, 

possam identificar, espacialmente, as áreas e dimensões para intervenção prioritária.  Ao 

 
74 Para mais informações acessar www.ideamapsnetwork.org. 
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mesmo tempo, a partir desse sistema, será possível monitorar e comparar, em nível 

mundial, a evolução do tema da privação em suas diferentes dimensões.   

2.2.As medidas utilizadas para mensurar a privação da condição de vida  

Como já observado, a necessidade em mensurar a pobreza e os determinantes sociais 

dessa condição, para além dos aspectos econômicos, foi levantada já na segunda metade 

do século passado e, portanto, não se trata de uma novidade. Entretanto, o interesse pelo 

tema atraiu a atenção dos pesquisadores e órgãos públicos com o lançamento dos ODM, 

que focou os países do Sul, mas foi ampliado aos países do Norte, com os ODS, 

possivelmente, como resultado da recessão econômica desencadeada pela crise 

financeira-habitacional de 2009 (ALKIRE; SAWAR, 2009). Mais recentemente, a chegada à 

Europa de milhares de refugiados ameaçados por guerras civis e perseguições políticas e 

religiosas, principalmente vindos da Ásia e da África, somada à crise econômica em curso, 

em virtude da pandemia da Covid-19, vivenciada pelo mundo todo (de maneira mais 

acentuada pelos países mais pobres), provocam a necessidade de direcionar os olhares, 

identificando, dentre os pobres, os mais pobres.  

Historicamente, os índices de privação propostos por Jarman (1983), Townsend, Phillimore 

e Beattie (1988) e Carstairs e Morris (1991), desenvolvidos para os países do Reino Unido, 

apesar de não terem sido os primeiros, tornaram-se referência no tema, e consideraram 

distintos métodos para a escolha e combinação de alguns poucos indicadores, com o 

objetivo de apontar a relação, no espaço, entre privação material e temas ligados às 

questões da sáude. O método proposto por Jarman atribuiu peso aos indicadores que 

melhor expressavam a demanda pelos cuidados em saúde, a partir de uma consulta a 

especialistas da área, resultando em oito indicadores, considerando as características 

demográficas e as da moradia75. Já os índices desenvolvidos por Townsend, Phillimore e 

Beattie e por Morris e Cartais, ambos com quatro indicadores, apenas consideraram 

aspectos materiais76, a presença de desempregados e o adensamento excessivo da 

 
75 Presença de crianças, idosos, desempregrados, pessoas de outras etnias, migrantes, incapazes e pais 
solteiros, e, em relação à moradia, considerou um indicador para mensurar o adensamento excessivo. 
76 Como a presença de automóvel, a propriedade do imóvel ou a condição social. 
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moradia, utilizando uma somatória simples dos z-score77, não ponderado, de cada um dos 

indicadores. 

Mais recentemente, como resposta aos diferentes objetivos estabelecidos pelos ODM, 

Alkire e Santos (2010) propuseram, para os países em desenvolvimento, o índice de 

múltiplas privações da pobreza que considera dez indicadores agrupados em três 

dimensões com pesos equivalentes (cada dimensão correspondeu a 3,33 pontos, 

totalizando 10): educação (se nenhum morador tem mais de cinco anos de escolaridade e 

se há crianças não matriculadas na escola); saúde (se alguma criança faleceu no domicílio 

e se há presença de residente desnutrido); e, condição de moradia (se o domicílio não 

possui: energia elétrica, sanitário individual, acesso a água potável, revestimento do piso; 

e utiliza de carvão ou madeira para preparo dos alimentos). Todos os indicadores, 

considerados dentro de cada uma das dimensões, obtiveram o mesmo peso e o índice 

resultou de uma média simples entre eles, estabelecendo que valores acima de 3 apontam 

a existência de pobreza em múltiplas dimensões.  

Allik et al. (2020) observam que as três fontes de dados frequentemente utilizadas para 

construção de índices de privação são os censos demográficos, as bases de dados das 

administrações públicas e os dados de imagens de satélite. De acordo com os autores, os 

dados censitários são utilizados com maior frequência, dada sua ampla cobertura, apesar 

de apresentarem limitações em relação a pouca quantidade de indicadores por dimensão 

medida; já os dados levantados pelos governos locais, apesar de serem mais detalhados, 

possibilitando a construção de maior número de indicadores, podem ser descontinuados, 

de acordo com interesses políticos. Em relação aos dados extraídos das imagens, os autores 

argumentam que, apesar de se mostrarem atraentes, uma vez que independem de 

interesses políticos, são menos utilizados pois não estão prontamente disponíveis e os 

estudos ainda não apresentam marcadores espaciais precisos de privação. 

Comumente, os índices de privação são construídos para subsidiar as políticas e pesquisas 

em saúde visando a melhoria da condição de vida da população78. Em 2014, a OMS (WHO, 

 
77 O z-score, ou pontuação padrão, em português, é o quanto uma medida se afasta acima ou abaixo da 
média da variável observada.  
78 Normalmente, os resultados desses índices são avaliados a partir da sua correlação com outros índices, 
construídos com finalidades semelhantes, ou com os resultados de saúde que o índice pretente medir (ALLIK 
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2014) publicou um guia, direcionado, sobretudo, aos planejadores  e tomadores de decisão 

no âmbito público, visando orientar a construção de um Índice de Saúde Urbana que fosse 

capaz de expressar, quantitativamente e espacialmente, as desigualdades intraurbanas 

que possuem reflexo na saúde. O guia recomendou que os índices voltados para o tema da 

saúde fossem espacializados na maior escala possível, ou seja, na escala mais detalhada 

dos dados. Nesse sentido, compreende-se que quanto menor a área e o tamanho da 

população, maior é a homogeneidade das características dos residentes, ampliando a 

precisão na identificação da exposição ao risco (ALLIK et al., 2020; HARVAD et al., 2008; 

VINE et al., 1997) e diminuindo o risco da falácia ecológica (ALLIK et al., 2020). Ainda assim, 

a escala dos estudos é determinada pela escala em que os dados estão disponíveis (ALLIK 

et al., 2020). 

No Brasil, por exemplo, o setor censitário, que agrega cerca de 300 domicílios, é a menor 

escala geográfica em que os dados coletados pelo questionário básico, aplicados a todos 

os domicílios, estão disponibilizados. Esse questionário é constituído, em média, por 30 

perguntas que contemplam informações sobre o domicílio e os residentes. Já o 

questionário da amostra, composto por mais de 100 questões, é aplicado a 10% dos 

domicílios de cada município, distribuídos por área de ponderação, unidade de análise que 

agrupa dezenas de setores censitários, com características semelhantes79. De um ano 

censitário para outro, esses questionários sofrem alterações no número de perguntas e na 

forma como a pergunta é realizada (geralmente reduzindo o detalhe da pergunta)80. Em 

 
et al., 2020). Aqueles que incorporam os resultados em saúde entre os indicadores possuem alta correlação 
com o desfecho medido, mas, invariavelmente, os índices pretendem servir para mensurar diferentes 
desfechos e, portanto, buscam indicadores que delimitam os determinantes da saúde e não os seus 
resultados.  
79 No censo demográfico de 2010, por exemplo, enquanto o questionário do universo considerou oito 
questões relacionadas às características do domicílio, sendo cinco direcionadas para medir o acesso aos 
serviços públicos de sanemaneto básico e de energia elétrica. No questionário da amostra, foram abordadas 
12 questões (somado a nove que dizem respeito a presença de bens duráveis, como geladeira, computador, 
celular, entre outros) sendo que seis perguntas contemplaram o acesso aos serviços públicos e as outras 
questões abrangeram as características da moradia, como material predominante, número de cômodos e 
dormitórios.   
80 Por exemplo, o censo de 1991, contemplava, no nível do setor, dados sobre o número de cômodos e o 
número de dormitórios, ambos considerados marcadores de riscos potenciais para a transmissão de doenças 
infectocontagiosas. Entretanto, essas informações, nos censos seguintes, passaram a fazer parte apenas do 
questionário da amostra, inviabilizando a construção de qualquer indicador de adensamento por cômodo ou 
por domitório no nível do setor. 
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decorrência dessas limitações, essa é uma justificativa possível para a existência de poucos 

estudos voltados à saúde delineados na escala do setor censitário. 

Em Salvador, Paim et al. (2003), utilizando como base territorial as 75 Zonas de Informação 

(ZI), que são divisões administrativas que servem ao planejamento do município e que 

coincidem com um agrupamento de setores censitários, propuseram o Índice de Condição 

de Vida (ICV), composto por apenas cinco indicadores extraídos dos dados levantados na 

escala do setor censitário do censo demográfico de 1991: i) renda (responsáveis com renda 

menor ou igual a dois salários mínimos); ii) educação (pessoas entre dez a 14 anos não 

alfabetizadas); iii) domicílios em aglomerados subnormais; iv) relação de moradores por 

dormitório; e, v) domicílios ligados à rede geral de água. Para cada indicador, as ZI’s foram 

dispostas em ordem crescente, sendo que as piores posições do indicador naquela ZI 

localizavam-se dentre as primeiras e, as melhores, dentre as últimas. Cada indicador foi 

pontuado de um a 75, de acordo com sua posição que, somadas, resultaram no ICV para 

cada ZI. As ZI’s foram agrupadas em quartis, classificados em “elevada”, “intermediária”, 

“baixa” e “muito baixa” condição de vida. Para avaliação do índice, foi realizada a 

distribuição pelos quartis dos coeficientes globais e específicos de mortalidade para os 

anos de 1991 e 1994 ocorridos no município, sendo que o índice funcionou melhor para 

alguns desfechos em relação a outros.   

Com o objetivo de ser aplicado em nível nacional, Barrozo et al. (2020) desenvolveram o 

Índice Socioeconômico do Contexto Geográfico para os Estudos em Saúde (GeoSES), que 

considera, inicialmente, 46 indicadores disponibilizados na área de ponderação do censo 

demográfico de 2010, agrupados em sete dimensões, visando retratar diferentes aspectos 

dos moradores e dos domicílios. A partir da metodologia proposta por Lalloue et al. (2013), 

o GeoSES utilizou a Análise de Componentes Principais (ACP) que aplicada sucessivamente 

para cada uma das dimensões, resultou em uma única variável, considerada aquela que 

melhor expressa a dimensão medida. Para validação do índice, foi calculado o Alfa de 

Cronbach, que é um coeficiente utilizado para medir a confiabilidade e consistência interna 

do índice81. Visando também validar a medida para a finalidade de servir às pesquisas em 

 
81 Os valores resultantes do Alfa de Cronbach variam entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, sgnifica que 
os indicadores que formam o índice estão mais alinhados, demonstrando que esses tendem a medir o mesmo 
constructo ou a mesma dimensão.  
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saúde, o índice foi avaliado pela sua capacidade preditiva das doenças circulatórias, 

tomando o município de São Paulo como exemplo.    

A partir de uma revisão sistemática, Ichihara et al. (2018) apontaram, que até o ano de 

2017, 30 estudos, desenvolvidos para o Brasil, propuseram índices para avaliar múltiplas 

privações direcionadas às pesquisas em saúde ou com potencial para a sua aplicação, 

sendo que 21 deles consideraram, como unidade de análise, escalas intra-municipais e, 

desses, apenas seis focaram no setor censitário. Dentre os estudos na escala do setor, em 

cinco deles foram utilizados dados sobre as condições da moradia, e três, dentre os cinco, 

consideraram também indicadores de saneamento. Os indicadores da moradia utilizados 

relacionaram-se a: domicílios com dez moradores ou mais; domicílios com mais de cinco 

moradores; relação de moradores por domicílio; e domicílios alugados ou não ocupados 

pelos proprietários. Portanto, observa-se que a maioria desses indicadores buscou uma 

medida de densidade do domicílio, mas essas medidas não necessariamente importam 

para os estudos em saúde.  

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) proposto pela Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte (PMBH, 2012) para pautar a política de saúde considerou, na escala do setor 

censitário, oito indicadores agregados em duas dimensões: i) saneamento (domicílios sem: 

abastecimento de água ligado à rede geral; esgoto ligado à rede geral ou à fossa séptica; e 

coleta de lixo por serviço de limpeza); ii) socioeconômica (densidade de moradores por 

domicílio, domicílios com redimento per capita de até 1/2 salário mínimo, rendimento 

médio dos responsáveis; pessoas não alfabetizadas, pessoas da raça/cor preta, parda ou 

indígena). Após serem padronizados, foi realizada uma consulta a um conjunto de 

especialistas para atribuição de pesos de acordo com a importância do indicador para o 

contexto de Belo Horizonte. O valor final do índice variou entre zero e um, sendo que os 

indicadores de saneamento, juntos, obtiveram peso de 0,39 enquanto o peso do total de 

indicadores socioeconômicos foi de 0,61. O peso atribuído ao indicador que mede a razão 

de moradores por domicílio correspondeu a apenas 7% do valor total da dimensão 

socioeconômica. Isso sinaliza a pouca expressão que o indicador possui, na visão dos 

especialistas, para os objetivos pretendidos pelo índice.   
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Também na escala do setor censitário e com o objetivo de ser aplicado no Brasil todo, Allik 

et al. (2020) propuseram o Índice Brasileiro de Privação (IBP)82, combinando três 

dimensões: renda (pessoas em domicílios com renda per capita menor que 1/2 salário 

mínimo); escolaridade (pessoas não alfabetizadas com idade igual ou superior a sete anos); 

e condição do domicílio (composto pela média da soma de quatro variáveis que 

consideraram a proporção de pessoas em domicílio sem acesso a: rede de esgoto ou fossa 

séptica; abastecimento de água por rede geral ou poço; lixo coletado por serviço de 

limpeza; e banheiro). Para agregar os indicadores em uma única medida, foi aplicado o 

mesmo método utilizado pelos índices de Townsend, Phillimore e Beattie (1988) e Carstairs 

e Morris (1989) pelo fato dos autores acreditarem ser de mais fácil compreensão. Para 

validação, os resultados do IBP foram comparados àqueles obtidos pelo IVS de Belo 

Horizonte e a avaliação, considerando os desfechos da saúde, somente foi realizada na 

escala municipal, não sendo realizada na escala intraurbana. 

Sem a pretensão de esgotar o tema, esse capítulo trouxe exemplos de como os índices e 

indicadores têm sido desenvolvidos, sobretudo a partir dos anos 2000, e com um olhar 

direcionado à privação da moradia e das condições de vida. Percebe-se que não existe 

consenso entre as diferentes pesquisas apresentadas, tanto entre aquelas que utilizam 

dados socioeconômicos, quanto aquelas que se debruçam sobre dados de imagens de 

satélite. Faz-se necessário também observar que todos os índices aqui expostos possuem 

limitações que precisam ser consideradas. Os índices construídos com dados amostrais não 

podem (e nem possuem a pretensão) de serem utilizados para intervenção em pequenas 

áreas, e, portanto, servem ao planejamento na macroescala. Por outro lado, os índices 

delineados no nível do setor censitário que trazem características da moradia,  focam nas 

privações dos serviços básicos de saneamento, como a falta de abastecimento de água, e 

na ausência de banheiro, por exemplo. Entretanto, é importante considerar que, nas 

grandes cidades, embora sejam pertinentes, estes podem ser menos expressivos, uma vez 

que existe uma tendência à universalização desses serviços (embora isso não represente a 

qualidade e frequência do atendimento). 

 
82 Esse índice será retomado no capítulo 4. 
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Essas pesquisas serviram como referências para a construção do indicador de privação 

habitacional, cuja metodologia será detalhada pelo capítulo 4. Anteriormente a isso, no 

próximo capítulo, no sentido de compreender como a habitação popular relaciona-se com 

a condição de saúde, será apresentada Salvador, cidade escolhida como estudo de caso da 

presente pesquisa e onde foi desenvolvida a pesquisa de campo. 
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capítulo 3 
pesquisa de campo: atualizando as  

características da habitação popular em Salvador 

O presente capítulo busca caracterizar Salvador do ponto de vista da moradia popular, 

apresentando um breve histórico da formação urbana do município e pontuando aspectos 

específicos das características das favelas levantadas pelo último censo demográfico. 

Posteriormente, serão apresentados os resultados da pesquisa de campo (realizada entre 

julho e agosto de 2019) que visou atualizar os dados sobre a condição de vida e de saúde 

da população residente, a partir de uma amostra estratificada representativa das quatro 

regiões da área continental da cidade. Com esses resultados foram propostas duas análises 

que buscaram verificar se existe associação estatística entre as características das moradias 

e a região de residência; e ii) o papel desempenhado pelo ambiente construído na 

incidência de doenças respiratórias, quedas na residência e tuberculose.  

3.1. Breve histórico da formação urbana de Salvador 

Salvador, município escolhido como estudo de caso, é exemplo expressivo de como a 

autoprodução da moradia, nas favelas e nos loteamentos periféricos, enquanto estratégia 

de sobrevivência urbana de parte expressiva dos trabalhadores, ocorreu nas grandes 

cidades brasileiras  (uma vez que quase 2/3 da sua população vive nessas áreas). Diferentes 

autores explicitaram a (con)formação urbana de Salvador (e seus processos de segregação) 

sob o ponto de vista da habitação (ANDRADE, 2006; BRANDÃO, 1980; BRITO, 2005; 

CARVALHO, 2002; CASTRO, 2017; CRUZ, 2013; FERNANDES; REGINA, 2005; GORDILHO-

SOUZA, 2008; LIMA, 2005;  MENDONÇA, 1989; SANTOS, 2012; SOARES, ESPINHEIRA; 

2006;), da ocupação e do trabalho (CARVALHO; PEREIRA, 2018; CARVALHO; PEREIRA, 2015; 

CARVALHO, 2020), da distribuição de infraestrutura urbana (SILVA, 2015; SILVA, 2019); da 

mobilidade (ROCHA, 2014); da oferta de espaços públicos (SERPA, 2006); da qualidade 

ambiental (MORAES; SANTOS; SAMPAIO, 2003; SANTOS et al., 2013; SANTOS, 2018); e, da 

saúde (ANTUNES et al., 2013; COSTA et al., 2021; PAIM et al., 1987; SOUZA, 2005), somente 

para citar alguns.  
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Em 2010, a parte continental de Salvador possuía 2.657.677 pessoas em 856.977 

domicílios, correspondente a quase 90% do total da população do município. A lei que 

dispõe sobre a delimitação e denominação dos bairros que compõem Salvador (LM n. 

9.278/2017), dividiu o município em quatro grandes eixos de desenvolvimento83: i) “Área 

Central”, localizada na região sudoeste do município e que compreende os bairros com 

ocupação mais antiga da cidade, incluindo o Centro Histórico; ii) “Miolo de Salvador”, 

região localizada entre a Avenida Luís Viana Filho (também conhecida como Avenida 

Paralela) e a Rodovia BR-324; iii) “Expansão Litorânea Salvador-Lauro de Freitas”, ocupa  as 

regiões sudeste e leste do município, entre a Avenida Luís Viana Filho e o Oceano Atlântico, 

conhecida também como “Orla Atlântica”; e iv) “Subúrbio de Salvador”, região localizada a 

noroeste e oeste do município, entre a BR-324 e a Baía de Todos os Santos, conhecida por 

“Subúrbio Ferroviário”. O território do município ainda possui três ilhas84, localizadas no 

eixo do desenvolvimento do Subúrbio, entretanto, estas não serão consideradas pela 

presente análise, uma vez que possuem características muito distintas do território 

continental. A Figura 4 apresenta os quatro eixos de desenvolvimento do município 

(localizados na parte continental) e a divisão dos bairros correspondentes a cada um 

desses. 

A Área Central do município de Salvador, que ocupa quase 12% do território analisado, 

concentra os bairros mais antigos da cidade e o seu centro histórico. A idéia de que as 

colônias somente serviam ao comércio, característica da apropriação portuguesa 

(HOLANDA, 1995), direcionou a localização da cidade próxima ao mar. Edificada ao longo 

da falha geológica, Salvador foi dividida em duas: a “Cidade Alta” cujo desenvolvimento 

ocorreu dentro dos muros fortificados para proteção contra ataques estrangeiros (pelo 

mar) e dos índios (pelo interior); e, a “Cidade Baixa”, para facilitar a comunicação com a 

metrópole e onde o crescimento relacionou-se com as atividades portuárias (SANTOS, 

2012). Até o século XIX, a separação da moradia entre pobres e ricos ocorria no interior 

das edificações85 (GORDILHO-SOUZA, 2008) e, já no final desse período, essa separação 

 
83 Anteriormente a aprovação da lei, a divisão do  município entre Orla Atlântica norte, Miolo e Subúrbio 
Ferroviário é citada por diferentes autores para estratificação da análise sobre Salvador, como Carvalho e 
Pereira (2008; 2015); Carvalho (2020), Gordilho-Souza (1990; 2008). 
84 Ilha dos Frades, Ilha de Maré e Ilha de Bom Jesus dos Passos. 
85 De acordo com Gordilho-Souza (2008) nas casas das famílias mais ricas, os escravos e agregados ocupavam 
os andares inferiores das edificações enquanto os patrões viviam nos andares superiores.  
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começou a se evidenciar no território, com a abertura de bairros contíguos ao centro 

histórico; enquanto a porção sul da Área Central configurou-se como local de moradia das 

classes de alta e de média renda (em direação à orla Atlântica sul), a porção norte foi 

ocupada por moradias populares para trabalhadores de baixa renda86 (ao longo da orla da 

Baía de Todos os Santos) (CARVALHO; PEREIRA, 2008). Em meio a essas duas regiões, 

incidiram diversos assentamentos espontâneos (favelas) que ocuparam (e alguns 

resistiram), sobretudo, nos fundos de vale (BRANDÃO, 1980)87. 

A falta de áreas disponíveis na região Central, direcionou o mercado imobiliário para a Orla 

Atlântica, considerado, ainda hoje, o vetor de expansão das classes de maior renda. Esse 

direcionamento, a partir dos anos de 1960, foi induzido pelo poder público, com a 

implantação (antecipada) da infraestrutura necessária à ocupação urbana e com oferta de 

financiamentos à compra da casa própria às famílias com faixas de renda acima de cinco 

salários mínimos (CARVALHO; PEREIRA, 2008). Ocupando 22,3% do território, essa região, 

que entre os bairros de Amaralina (ao sul) e Stella Maris (ao norte), contabiliza mais de 20 

km de extensão de faixa de areia, é ocupada por condomínios predominantemente 

verticais (apartamentos) até o bairro de Pituaçu e, a partir desse ponto, começam a 

prevalecer os  condomínios horizontais  (de casas isoladas) até a divisa com Camaçari. As 

autoconstruções em favelas e em loteamentos doados pela prefeitura às famílias expulsas 

de outras áreas, também permeiam essa região de Salvador. 

A região do Miolo, que corresponde a 40,8% do território, teve sua ocupação iniciada em 

1960, mas apenas na década seguinte foi intensificada, em decorrência da abertura da 

Avenida Paralela que conecta as porções sul e norte do município. Historicamente, essa 

região foi priorizada pelo governo estadual para a implementação dos programas de 

habitação popular, concentrando quase 2/3 do total de domicílios produzidos no 

município88. Já o governo municipal empreendeu, nessa região, quase 40% dos lotes 

 
86 Enquanto os ricos delocaram-se para os bairros localizados ao sul do município, como os bairros do Campo 
Grande, Graça e Vitória, os pobres fizeram o oposto, direcionando-se ao norte, para os bairros da Lapinha e 
Cidade Nova, por exemplo (CARVALHO; PEREIRA, 2008). 
87 Uma vez que essas áreas eram pouco atrativas ao mercado imobiliário (MENDONÇA, 1989). 
88 Esses programas foram financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SEF), e executados pelo Instituto 
de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP), voltada para a faixa de renda de cinco a 12 salários 
mínimos, e por que produziu 43 mil unidades, e pela empresa de economia mista Habitação e Urbanização 
da Bahia (URBIS), foi direcionado à faixa de renda de até cinco salários mínimos, contabiliando 46 mil 
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urbanizados destinados à habitação popular (PMS/SEHAB, 2008)89. Embora a produção 

pública da moradia fosse pouco expressiva, em termos numéricos, ela serviu como 

alavanca para a ocupação desses territórios, consolidando uma periferia ausente de oferta 

adequada de serviços públicos, de infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários 

(MENDONÇA, 1989). A continuidade da expansão da ocupação do Miolo se deu com a 

abertura de loteamentos populares e por consecutivas invasões coletivas de terra 

(CARVALHO; PEREIRA, 2008).  

A ocupação do Subúrbio Ferroviário (correspondendo a 24,9% do território continental) foi 

iniciada na segunda metade do século XIX, com a implantação da estrada férrea 

(CARVALHO; PEREIRA, 2008) conectando o Porto de Salvador ao interior do Estado. 

Entretanto, é a partir de 1969, com a abertura da Avenida Afrânio Peixoto, paralela ao trilho 

férreo, ligando Lobato a Paripe (PMS/SEDHAM, 2009), que essa ocupação foi intensificada, 

configurando-se pela apropriação desordenada de terrenos e áreas livres de diversos 

loteamentos abertos90 nas décadas anteriores (CARVALHO; PEREIRA, 2008). Assim como o 

Miolo, a ocupação do Subúrbio pelas camadas populares também foi incentivada pelo 

poder público (concentrando 53% do total de lotes urbanizados produzido pelo município, 

PMS/SEHAB, 2008), e pela construção de conjuntos habitacionais destinados a abrigar a 

população pobre, expulsa de áreas valorizadas91 (CARVALHO, 2020). Atualmente, o 

Subúrbio caracteriza-se como a região mais populosa de Salvador (PMS/SEDHAM, 2009), 

com condições habitacionais e de infraestrutura precárias (por suas características de 

composição geomorfológica e variações altimétricas) e marcada por altos índices de 

violência (CARVALHO, 2020). 

As alterações do tecido urbano de Salvador, a partir de 1950, foram motivadas pelas 

transformações das bases econômicas da cidade. Diferentes questões contribuíram para 

isso, como o declínio da produção da cana-de-acúcar (na primeira metade do século XX), a 

 
unidades em Salvador (PMS/SEHAB, 2008). Vale destacar que, inicialmente, a URBIS, vinculada ao governo 
estadual, foi criada em 1965 focando a produção de moradias no interior do Estado e, apenas em 1968, 
passou a atuar na capital soteropolitana com a apropriação dos imóveis da Companhia de Habitação, criada 
em 1964 e vinculada ao governo municipal (MENDONÇA, 1989).   
89 De acordo com a PMS/SEHAB (2008) embora não se tenha quantidades precisas dos lotes produzidos pelo 
município, acredita-se que o total não tenha ultrapassado 20 mil lotes.  
90 Em muitos casos trataram-se de loteamentos clandestinos (BRANDÃO, 1980). 
91 Para implantação de infraestrutura necessária à modernização da cidade nos anos de1960 e 1970.  
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expansão do centro comercial (a partir da década de 1940), a implantação do Centro 

Industrial de Aratu (CIA) em Simões Filho (durante os anos de 1960) e a construção do 

complexo petroquímico em Camaçari (na década seguinte) (BRANDÃO, 1980). As 

mudanças da estrutura produtiva da região atraíram, por sua vez, outros setores92 

ampliando a demanda por habitação93. Diante da impossibilidade de arcar com os custos 

relacionados ao aluguel, atrelada à falta de alternativas habitacionais, foram observados a 

expansão das formas de viver dos pobres na cidade94 e o início das disputas pelas terras 

entre as diferentes classes sociais95. 

 

 
92 Como setores bancários, de transporte, alimentícios, além do setor imobiliário (BRANDÃO, 1980). 
93 Tanto da população pobre, trabalhadores do campo que chegaram à cidade em busca de emprego, quanto 
das classes de média e alta renda, vindos de fora da cidade para trabalhar nos cargos que exigiam maior 
escolaridade nas indústrias (BRANDÃO, 1980). 
94 Inicialmente, em Salvador, a concentração da população pobre ocorria nos cortiços, nos casarões do centro 
histórico, nas “avenidas” (casas contíguas umas às outras) nos bairros mais antigos e nos bairros pobres 
próximos ao centro; embora outras formas de moradia fossem encontradas como as ocupações espontâneas 
dos fundos de vale e a ocupação de pequenos núcleos urbanos distantes da área central, que se expandiram 
a partir de 1950 (BRANDÃO, 1980).  
95 Idem, Ibidem. 
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Figura 4. Distribuição dos bairros de Salvador, nos quatro eixos de desenvolvimento 
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3.2. A habitação popular em Salvador 

Em síntese, no que tange à habitação, durante a segunda metade do século XX,  as demandas 

por moradia das classes de média e alta renda conseguiram ser respondidas por meio do 

mercado de aluguel ou pela ação do poder público (seja com a oferta de financimento à 

compra da casa própria, seja com a implantação antecipada de infraestrutura conjugada com 

a desocupação de terrenos de interesse do mercado imobiliário); por outro lado, a demanda 

dos mais pobres, diante do desamparo do Estado, foi solucionada, em sua maioria, com a 

autoconstrução em favelas96 e em loteamentos (em sua maior parte, irregulares) (GORDILHO-

SOUZA, 2008). Brandão (1980), com base em dados oficiais, constata que, entre 1950 e 1960, 

dois terços das moradias construídas na cidade foram realizadas à revelia do poder público; já 

em 1977, metade do estoque habitacional do município foi autoproduzido (com mão de obra 

dos próprios moradores ou contratada informalmente) e quantidade semelhante ocupava 

terrenos com alguma irregularidade fundiária.  

Entre os anos de 1940 e 1970, observou-se uma possível melhora da condição física da moradia 

na Região Metropolitana de Salvador (RMS)97, uma vez que a proporção de domicílios em 

alvenaria quase duplicou (passando de 40% para 75%); embora um terço do total não 

possuísse sanitário e água encanada (BRANDÃO, 1980). Essa aparente evolução da condição 

de vida dos mais pobres foi ratificada nas décadas seguintes: em 1980, a proporção de 

residentes em domicílios com materiais duráveis alcançou 91,5% e 96%, pelos censos 

 
96 Em Salvador, o termo utilizado para designar a ocupação de terrenos de outrem é “invasão”. De acordo com 
Brandão (1980, p. 132), na cidade “[...] somente pelo início dessa última década (1940), se dariam os primeiros 
grandes conflitos abertos entre proprietários e poder público, de um lado, e favelados de outro,  em função da 
ocupação de fins residenciais dos vazios mais internos, emergindo a categoria de “invasão” como indicador da 
ocupação de áreas ociosas, ocupação até então consentida ou mesmo estimulada por proprietários e enfiteutas 
em favor da cobrança de renda pelos lotes edificados e da valorização das áreas adjacentes”. Nesse sentido, 
Gordilho-Souza (1990, p. 64) distingue o termo “invasão” do termo “favela”, pois, de acordo com a autora, 
enquanto o primeiro designa “as áreas de habitação popular que formaram ou cresceram por ocupação 
espontânea direta e, sobretudo, de forma coletiva”, as favelas “se originaram de formas consensuais de ocupação 
[...] nos quais o solo constituia mercadoria no momento da ocupação”. Carvalho e Pereira (2008) completam esse 
raciocínio ao lembrar que o termo passou a ser utilizado após a ocupação coletiva do Corta Braço (primeira 
invasão de terras em Salvador ocorrida em 1946, localizada em Pero Vaz) momento no qual, de acordo com os 
autores, as consecutivas ocupações coletivas fizeram com o que termo “invasão” fosse incorporado pela 
população da cidade “sem a conotação pejorativa que possui em outros lugares, com o reconhecimento de que 
isto respondia a uma necessidade básica de quem não tinha outra alternativa” (p. 85). Embora se reconheça essa 
particularidade de Salvador, a presente pesquisa não fará essa distinção, uma vez que se compreende que ambas 
as formas de morar (por invasão coletiva ou individual, ensejando a “compra” do direito de permanência em 
terreno de terceiros) denotam a ausência de alternativas habitacionais na cidade (e nas grandes cidades do país, 
de maneira geral) que atendam à população mais pobre.  
97 De acordo com a autora, Salvador respondia por quase 90% do total de domicílios da RMS.  
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demográficos de 1980 e 1991, respectivamente; em relação ao acesso ao banheiro   

(IPEADATA, 2021).  

Em 2010, pelo censo demográfico, quase 99% dos domicílios da cidade eram em alvenaria; e, 

98,4% do total possuíam banheiro de uso exclusivo (90% possuíam banheiro exclusivo com 

conexão à rede de esgoto ou pluvial) (IBGE, 2010). Em Salvador, embora seja inegável a 

evolução (ao menos quantitativa) das condições físicas da moradia (que foram percebidas em 

todas as grandes capitais do país98), possivelmente, a qualidade do seu entorno não 

apresentou melhorias consideráveis. De acordo com a metodologia de mapeamento proposta 

por Gordilho-Souza (2008), em 1992, aproximadamente 53% das áreas residenciais ocupadas 

na cidade necessitavam de alguma intervenção (relacionadas à melhoria da infraestrutura e/ou 

dos equipamentos públicos) e em 2006, essa proporção pouco se alterou verificando-se, 

inclusive, aumento do percentual de áreas residenciais classificadas, pela autora, como 

“insuficientes”, com necessidade de sofrerem intervenções drásticas ou mesmo de serem 

desocupadas (por localizarem-se, por exemplo, em encostas e em áreas non aedificandi)99. 

Em 2010, 32,1% do total de domicílios existentes na parte continental do município localizava-

se em setores classificados como favelas correspondendo a 275.317 unidades domiciliares 

(IBGE, 2010). O Subúrbio (38,9%) e o Miolo (37,7%) possuíam proporção de domicílios em 

favelas acima da média municipal, enquanto as regiões Central (26,6%) e Orla Atlântica (20,2%) 

apresentaram proporções menores. Já a média da densidade bruta de domicílios por hectare 

foi maior nessas duas últimas regiões. Na Orla, por exemplo, os domicílios em favelas (que 

correspondiam a 1/5 do total dos domicílios localizados nessa região da cidade) ocupavam 

pouco mais de 7% do território, resultando em uma densidade de 70,17 domicílios/ha. 

Situação semelhante é observada na Área Central, apresentando a maior densidade entre 

todas as regiões (100,26 dom/ha).   

 

 
98 Outras capitais também apresentavam números bastante aproximados. Na cidade de São Paulo, em 1970, a 
proporção de domicílios com materiais duráveis já era de 94,2%, chegando em 1991 a 98,7%; no município do 
Rio de Janeiro, esse percentual era de 89,2% e 98,9%, em 1970 e 1991, respectivamente (IPEADATA, 2021) 
99 De acordo com a metodologia adotada pela autora, esse valor corresponde à soma das áreas classificadas 
como: regular, precária e insuficiente (sendo essa última considerada como a pior condição de habitabilidade), 
demandando diferentes tipos de ações do poder público. 
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Pelo atual Plano Diretor (PMS, 2016100), Salvador possui, na área continental, 201 

assentamentos ocupados por favelas, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais não 

aprovados dentro e fora de áreas de preservação ambiental101.  Levando em consideração os 

domicílios em setores com qualquer fração do território classificado como ZEIS, em 2016, 60% 

do total de domicílios102 localizavam-se em áreas com necessidade de algum tipo de ação de 

melhoria da condição habitacional e/ou de regularização fundiária, portanto, representando 

aproximadamente o dobro dos domicílios em aglomerados subnormais apontados pelo censo 

de 2010. Observados isoladamente, com exceção da Área Central, em todos os eixos de 

desenvolvimento, a proporção de domicílios em ZEIS é o dobro ou mais dos domicílios em 

aglomerados (Tabela 1).   

Tabela 1. Área ocupada, número médio de domicílios e densidade média, total e classificados como 
aglomerados subnormais, em 2010, e em ZEIS, em 2016. 

Eixo 
Total Aglomerados (2010) ZEIS (2016)1 

Área 
(ha) 

Domi-
cílios 

Dom/ 
ha 

Área 
(%) 

Domicí-
lios (%) 

Dom/ 
ha 

Área 
(%) 

Domicí-
lios (%) 

Dom/ 
ha 

Salvador 26.941,33 856.918 31,81 21,66 32,13 47,19 46,02 60,03 41,49 

Área 
Central 

3.225,22 198.531 61,56 16,16 26,57 100,26 33,40 44,23 81,52 

Orla 5.994,97 152.385 25,42 7,30 20,15 70,17 30,25 43,86 36,86 

Subúrbio 6.717,42 225.505 33,57 32,47 38,18 39,47 52,05 78,56 50,66 

Miolo 11.003,71 280.497 25,49 24,44 37,71 39,33 54,63 65,09 30,37 

(1) Foram compatibilizadas as tipologias das áreas em ZEIS, delimitadas pelo Plano Diretor, com o desenho do 
setores censitários. Para o cálculo, foram consideradas a totalidade dos domicílios e das áreas de todos os 
setores (ambos levantados pelo censo de 2010) que possuíam alguma fração de seu território em ZEIS. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2010) e Plano Diretor (PMS, 2016). 

No Subúrbio, por exemplo, observa-se que menos de 1/4 do total de domicílios está localizado 

fora das ZEIS, quando, pelo censo de 2010, mais de 60% dos domicílios não foram classificados 

como subnormal. Há que se pontuar que as metodologias para demarcação desses territórios 

 
100 Aprovado pela Lei Municipal nº 9.069/2016 (PMS, 2016). 
101 Somente foram considerados as ZEIS classificadas como 1 e 4 que, de acordo com a LM  n. 9.069/2016, 
correspondem a “ZEIS-1: assentamentos precários – favelas, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais 
irregulares” e “ZEIS-4: assentamentos precários, ocupados por população de baixa renda, inseridos em APA ou 
APRN” (Incisos I e IV, do §2º, do Artigo 68). A Lei ainda define outros três tipos de ZEIS, considerando os cortiços 
na área central (três assentamentos), as comunidades quilombolas e tradicionais, relacionadas, principalmente, 
à mariscagem (totalizando seis assentamentos, sendo que na área continental incidem dois) e as áreas vazias 
aptas a serem ocupadas por projeto de habitação de interesse social (20 áreas demarcadas). Esses tipos de ZEIS 
(cortiços e assentamentos quilombolas) não foram consideradas pela pesquisa, pois compreende-se que estas 
possuem características e necessidades de intervenção que as diferem.   
102 Considerando os dados de 2010 levantados pelo censo demográfico. 
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são distintas. Enquanto o critério estabelecido pelo IBGE tende a ser bastante categórico103, as 

áreas definidas como ZEIS vislumbram a demarcação de assentamentos aos quais serão 

direcionadas ações que perpassam a regularização fundiária (PMS, 2016). Essa delimitação, 

seguindo o que estabelece o Estatuto das Cidades104, enseja a ampla participação da 

população, principalmente das comunidades envolvidas, pois, ao serem representadas 

graficamente, são reconhecidas como detentoras do direito de ali estarem.  A Figura 5 (à 

esquerda) apresenta a delimitação das ZEIS, tipos 1 e 4, definidas pelo Plano Diretor.  

Em 2020, foi divulgado pelo IBGE, o desenho preliminar dos algomerados subnormais, 

delimitados em 2019, a serem utilizados pelo próximo recenseamento105 (IBGE, 2020). À 

direita da Figura 5, apresenta-se a sobreposição e as diferenças encontradas entre os 

perímetros dos aglomerados de 2010 e de 2019. A cor mais escura (sobreposição), representa 

as áreas que foram consideradas subnormais em 2010, e assim permaneceram em 2019. A cor 

verde diz respeito aos aglomerados que foram considerados em 2010, mas não constam na 

delimitação de 2019. Essa situação envolve setores que haviam sido definidos integralmente 

como subnormais em 2010, mas que possuem grandes áreas vegetadas, industriais ou 

ocupações residenciais de médio e alto padrão e diante de uma delimitação mais refinada (a 

de 2019), foram excluídos. A cor vermelha representa as áreas que foram incorporadas ao 

desenho prévio de 2019 (e não foram classificadas como subnormais em 2010). Essas áreas 

representam tanto assentamentos novos quanto áreas bastanta consolidadas, como a região 

do Nordeste de Amaralina (ao lado do bairro do Rio Vermelho, na Orla). O novo desenho dos 

aglomerados subnormais (ainda que preliminar), tende a se aproximar mais das delimitações 

das ZEIS estabelecidas pelo Plano Diretor de 2016. 

 

 

 
103 Ao menos do ponto de vista teórico, considerando, como premissa fundamental, a regularidade fundiária do 
solo. 
104 Lei Federal 10.257/2001 
105 Não é de praxe o IBGE fazer essa divulgação. Esse esfoço veio no sentido de contribuir com Estados e 
Municípios no combate à pandemia do Covid-19. A delimitação dos assentamentos foram divulgados juntamente 
com a rede de atenção à saúde (unidades hospitalares, unidades básicas, unidade de saúde da família e outros 
centros de apoio) mais próxima de cada um dos mais de 13 mil aglomerados do país.  
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Figura 5. Espacialização das ZEIS (tipos 1 e 4) demarcadas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano – PDDU, em 2016 e sobreposição das favelas delimitadas pelo IBGE, para os censos 

demográficos de 2010 e 2020. 

 
Fonte: elaborado a partir de dados da PMS (2016) e dados do BGE, 2010 e 2019 

 

Os aspectos físicos dos domicílios em favelas, pelo censo de 2010 

Embora em sua concepção as favelas possuam os mesmos atributos (ocupação ilegal da terra, 

não atendimento ou atendimento precário pelos serviços públicos essenciais e padrão 

urbanístico abaixo do modelo vigente), elas apresentam características físicas que as 

diferenciam e que podem ser importantes para caracterizar as suas privações. Juntamente com 

o censo demográfico, em 2010, foi realizado, pela primeira vez na história dos censos, um 

levantamento das características físicas predominantes dos domicílios localizados nas favelas 

brasileiras chamado de Levantamento de Informações Territoriais - LIT (IBGE, 2013). Esse 

documento permitiu uma compreensão ampliada dessas moradias e foi considerado como 

importante instrumento para direcionar o planejamento das políticas direcionadas à 

intervenção nesses territórios (PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016).  

O LIT, organizado em três partes, versou sobre: i) localização (trazendo dados sobre as 

características topográficas predominantes das moradias nas favelas); ii) os padrões 

urbanísticos (apontando os tipos predominantes de vias de circulação interna e externa dos 

assentamentos); iii) a densidade da ocupação (espaçamento predominante entre as 
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edificações e número de pavimentos dos domicílios). O documento vinculou os dados 

levantados em campo e coletados junto às prefeituras municipais com a observação de 

imagens de satélite de alta resolução espacial, disponibilizando as informações de forma 

agregada por município e, no caso das capitais e cidades de maior porte, por distritos ou 

subdistritos (IBGE, 2013). Todas essas características combinadas podem ser indicativos da 

qualidade construtiva da moradia e do ambiente construído de forma geral, que têm forte 

influência, por fim, na qualidade de vida dos moradores.  

A ausência, por exemplo, de espaçamento entre as edificações pode propiciar infiltrações nas 

paredes laterais das casas, levar à construção de cômodos sem janelas e, também, induzir na 

perda de privacidade dos moradores (esse último efeito também pode condicionar a ausência 

de janelas nos cômodos) o que, por fim, compromete a ventilação e a insolação naturais. A 

construção em terrenos com alta declividade, mesmo fora de risco de solapamento, pode 

sugerir dificuldades em empreender melhorias e ampliações da moradia. A verticalização das 

casas indica a presença de escadas que, na ausência de espaço adequado para a sua 

construção, possuem degraus com altura irregular que, combinada com a falta de corrimão, 

podem expor os moradores a quedas graves. Moradias com essas características também 

limitam a acessibilidade de moradores com dificuldade de locomoção, idosos e cadeirantes.  

Em Salvador, os resultados do LIT foram disponibilizados de forma agregada para os 22 distritos 

da cidade, sendo que 21 estão localizados na área continental. De acordo com os resultados, 

considerando os mais de 275 mil domicílios classificados como favelas,  48,7% dos domicílios 

em favelas estavam predominantemente sobre áreas com declividade acentuada (com 

inclinação igual ou superior a 30%); 86,9% possuíam dois pavimentos ou mais (sendo que 

quase 12,8% possuíam três ou mais pavimentos) e apenas 23,8% dos domicílios tinham acesso 

predominante por rua (sendo que quase 69,4% tinham acesso predominante por vielas, becos 

ou escadarias). Ainda que o LIT generalize a compreensão da diversidade das favelas de 

Salvador ao número de distritos que existem na cidade, a Figura 6 demonstra como, ainda 

assim, é possível observar diferenças entre essas áreas.  
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Figura 6. Características predominantes dos domicílios em favelas, em Salvador, em 2010. 

 
Distritos de Salvador: 1. São Cristovão 2. São Caetano 3. Santo Antônio 4. Santana 5. Nazaré 6. Mares 7. Amaralina 8. Vitória 
9. Valéria 10. Sé 11. São Pedro 12. Periperi 10. Sé 11. São Pedro 12. Periperi 13. Penha 14. Passo 15. Paripe 16. Plataforma 

17. Pirajá 18. Itapoã 19. Conceição da Praia 20. Pilar 21. Brotas 
Fonte: elaborado a partir dos dados do IBGE (2013) 

Em cada um dos mapas da Figura 6 estão ilustradas as proporções de domicílios em relação a 

duas características predominantes. À esquerda da figura, estão representados a proporção 

dos domicílios com acesso por rua (em verde) e o percentual daqueles localizados em terrenos 

com declividade acentuada (em vermelho). O mapa explicita que essa relação é direta, ou seja, 

quanto maior a proporção de domicílios localizados em terrenos de alta declividade, menor é 

a presença de rua.  Essa é a situação dos domicílios localizados no Miolo e na Área Central; 

sendo que nos distritos do Subúrbio e da Orla, a relação entre essas duas características 

aparenta ser mais equilibrada. O mapa à direita, por sua vez, apresenta em azul a proporção 

de domicílios com um único pavimento e, em laranja, a proporção de domicílios sem 

espaçamento entre as construções. 

Novamente nesse caso, a falta de espaçamento entre as edificações aparenta condicionar a 

verticalização das moradias. Apenas um distrito (Pilar), localizado no centro da cidade, possui 

a quase totalidade das moradias com apenas um pavimento. Apesar desse percentual ser alto, 

em 2010, foram levantados apenas 170 domicílios em setores classificados como favelas nesse 

distrito.  Outros dois distritos ao norte (Paripe e São Cristovão) possuíam percentuais muito 
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aproximados de domicílios em ambas as situações. Mas fazendo uma leitura do restante da 

cidade, a maior parte dos domicílios nos distritos da Orla e da Área Central encontravam-se, 

ao menos, com dois pavimentos e o mesmo é notado para a região do Miolo. Ao menos pelos 

dados de 2010, a disponibilidade de área para construir é maior quanto mais afastados os 

domicílios estão da área central, sendo que aqueles localizados nos distritos ao norte de 

Salvador, nas divisas com outros municípios e na periferia geográfica da cidade, explicitavam 

essa realidade. Ao longo do capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa de campo 

e, a partir de dados mais recentes, será possível observar com qual intensidade essas 

características se apresentam. 

3.3. Atualizando as características da moradia popular em Salvador 

No sentido de compreender e atualizar as diferenças existentes (e se de fato elas existem) 

entre as moradias populares e a condição da população residente nas quatro grandes regiões 

de Salvador (Área Central, Miolo, Subúrbio e Orla Atlântica) foi realizada uma pesquisa de 

campo entre os meses de julho a agosto de 2019. A escolha das áreas a serem visitadas partiu 

de dois pressupostos. Em primeiro lugar, considerou-se como área de interesse todos os 

assentamentos que estão demarcados no Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de 

Salvador (Lei Municipal 9.069/2016) como Zonas Especiais de Interesse Social 1 e 4, excluindo-

se os conjuntos habitacionais. Portanto, a escolha contemplou as ZEIS que correspondem às 

favelas e aos loteamentos não aprovados inseridos ou não em áreas de proteção ambiental. 

Diante disso, optou-se por realizar uma amostra estratificada, considerando áreas 

representativas dos quatro eixos de desenvolvimento da cidade. 

Para a escolha das quatro localidades, foram consideradas aquelas com presença de Unidades 

de Saúde da Família (USF) que compõem a Estratégia de Saúde da Família (ESF), uma vez que 

as visitas aos domicílios somente seriam realizadas na presença dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) que, invariavelmente, residem nas comunidades em que atuam. Por questões de 

acesso, optou-se pelas áreas próximas às estações de metrô ou que ofertassem linhas de 

transporte com trajeto direto até o centro da cidade.  Por fim, as áreas escolhidas foram: i) 

“Área Central”: Calabar, Roça da Sabina e Rua Manoel Espinheira (atendidas pela USF Ivone 

Silveira); ii) “Miolo de Salvador”: Saramandaia (atendida pela USF Deputado Cristovão 

Ferreira); iii) “Expansão Litorânea Salvador-Lauro de Freitas”: Jardim Imperial e Jardim Pituaçu 
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(atendidos pelas USF Pituaçu e USF Parque de Pituaçu); e iv) “Subúrbio”: Alto do Cabrito 

(atendido pela USF Alto do Cabrito) (Figura 7). 

O questionário, aplicado durante as visitas, foi composto de 43 questões que buscaram 

caracterizar os moradores (nove questões), o domicílio (21 questões), o estado de saúde (7 

questões) e os hábitos de vida (2 questões) e a existência e acesso à infraestrutura de 

lazer/esporte da localidade (1 questão). Somado a isso, com a ajuda de um termo-higrômetro 

colocado no cômodo onde era realizada a entrevista (normalmente a sala), foram medidos 

dados da temperatura e umidade106. O número de questionários a serem aplicados foi 

calculado com base nos domicílios existentes no ano de 2010 (IBGE, 2010), considerando um 

perímetro adaptado das áreas demarcadas como ZEIS107. Previu-se, inicialmente, aplicar entre 

100 a 110 questionários, alcançando um intervalo de confiança (IC) igual a 95% para todas as 

áreas. Entretanto, por questões relacionadas a restrição do tempo para o desenvolvimento das 

entrevistas, pelas condições meteorológicas desfavoráveis (dois meses de inverno com chuvas 

em algum período do dia) e pela indisponibilidade de alguns ACS para o acompanhamento em 

campo, esse intervalo não foi alcançado. Mesmo diante dessas limitações, foram realizadas 

391 visitas (Figura3) cujos resultados serão analisados após uma breve apresentação das áreas.  

É necessário dizer que as moradias onde aplicaram-se os questionários foram escolhidas de 

maneira aleatória, sendo condicionada, no momento da visita, pela presença e aceite do 

morador em participar da pesquisa. O fato de cada agente de saúde responder por uma área 

específica de atuação garantiu, de certa maneira, que as casas visitadas estivessem 

espacialmente dispersas. O projeto de pesquisa que originou a presente tese passou pelo 

comitê de ética em pesquisa da Prefeitura Municipal de Salvador (Parecer nº 012/2018) e pelo 

sistema CEP/CONEP, via Plataforma Brasil. Foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

 
106 O aparelho era colocado no início da entrevista e os dados eram coletados ao final. 
107 Em campo, verificou-se que os perímetros das ZEIS escolhidas não coincidiam com as áreas de atuação das 
respectivas USF. A USF que atende o Calabar, por exemplo, atende também a Rocinha da Sabina (que é também 
demarcada pelo PDDU como ZEIS)  e os domicílios que ficam ao lado do cemitêrio, em setor censitário adjacente 
(ao longo da Rua Manoel Espinheira, que não é demarcada como ZEIS). No Alto do Cabrito, a delimitação da área 
de atendimento da localidade coincide com o perímetro do bairro que possuiu o mesmo nome da ZEIS, entretanto 
o perímetro demarcado pela ZEIS engloba uma região ao sul, pertencente ao bairro do Lobato. A USF que atende 
ao Jardim Pituaçu para além dos limites da ZEIS Jardim Pituaçu também atende a uma área cuja ocupação avança 
para dentro do Parque Pituaçu, mas não é delimitada como ZEIS pelo PDDU. Essas outras áreas (fora dos limites 
das ZEIS, no caso do Calabar e  no Jardim Pituaçu) têm características muito semelhantes as áreas vizinhas e foram 
incorporadas à amostra para se alcançar o número de questionários necessários. No Alto do Cabrito as visitas 
respeitaram os limites da área de atuação da USF, portanto, não houve visitas aos domicílios localizados na região 
que fica ao sul da respectiva ZEIS, uma vez que ela integra o bairro vizinho.  
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Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Parecer nº 2.999.990), em 05 de novembro de 

2018. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) cujo 

texto informava o objetivo da pesquisa e os benefícios e riscos trazidos por ela. Uma cópia do 

termo foi entregue a cada um dos entrevistados. 

Figura 7. Áreas escolhidas para pesquisa de campo e localização dos domicílios entrevistados 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados coletados durante as entrevistas em campo. 

Apresentação das áreas escolhidas 

O Saramandaia (Miolo) é atendido pela USF Deputado Cristovão Ferreira que divide-se em 24 

microáreas (contabilizando o mesmo número de agentes comunitários) agrupadas em quatro 

equipes. Nessa localidade foram realizadas 107 entrevistas (IC:90%), entre os dias 9 a 19 de 

julho, com o acompanhamento de 13 agentes comunitários108.  O Saramandaia, que a partir 

da LM n. 9.278/2017 foi delimitado como bairro, ocupa a área de uma antiga fazenda, 

planejada nos anos de 1950 para abrigar um loteamento (Loteamento Jardim Brasília), foi 

desapropriada na década seguinte pela prefeitura para abrigar um centro de distribuição que 

não chegou a ser implantado (LIMA, 2016). Diante do contexto de incertezas sobre sua 

 
108 Os nomes dos agentes comunitários de saúde que acompanharam as visitas são: Ângela, Ana Cláudia, Jaime, 
Janice, Darcy, Cida, Jacira, Djaci, Vera Lúcia, Solange, Leda, Rosilene e Nadjane.  
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destinação, o bairro do Saramandaia (cujo nome foi inspirado em novela contemporânea à 

época) foi ocupado gradativamente e de maneira discreta, por moradores de diferentes 

origens, entre eles, os antigos funcionários da fazenda (cuja posse da terra foi cedida pelo 

proprietário), os compradores dos lotes e os invasores (migrantes que já moravam em outras 

ocupações da cidade). A partir dos anos de 1970, com a abertura da já mencionada Avenida 

Paralela, a ocupação do Saramandaia foi acelerada e consolidada atrás do terminal rodoviário 

da cidade (LIMA, 2016). 

Na Orla Atlântica, as UFS Pituaçu e Parque Pituaçu (Orla Atlântica) foram aplicados 93 

questionários (IC:88%), entre os dias 23 de julho e 5 de agosto, contando com a presença de 

nove agentes comunitários109 (de um total de 27 agentes responsáveis por 27 microáreas, 

agrupados em seis equipes). Essas duas unidades de saúde atendem as ZEIS Jardim Imperial, 

ZEIS Jardim Pituaçu e a área conhecida como Alto do São João. Essas três áreas localizam-se no 

bairro Pituaçu, palavra de origem tupi que significa  “pitu grande”, uma espécie de camarão de 

água doce (SANTOS et al., 2013, p. 216). Inicialmente ocupado por pescadores e por chácaras 

de veraneiro, o crescimento da região somente foi acelerado a partir dos anos de 1970, quando 

também foi instituído o Parque Metropolitano de Pituaçu (pelo Decreto nº 23.666/73) visando 

proteger a mata atlântica presente (SANTOS et al., 2013, p. 2016). O perímetro original do 

parque, que coincide com as delimitações atuais do bairro, sofreu duas alterações nos últimos 

15 anos, pressionado tanto pelas ocupações empreendidas pela população de baixa renda 

quanto pelos empreendimentos de alto padrão (CRUZ et al., 2017).  Apenas uma pequena área 

do Alto do São João está sobreposta aos limites do parque (CRUZ et al., 2017) cuja área está 

demarcada como ZEIS, sinalizando que o poder público municipal não tem a pretensão de 

regularizá-la ou empreender melhorias nessa região.    

No Alto do Cabrito (localizado no Subúrbio), atendido pela USF que leva o mesmo nome, foram 

realizadas 102 entrevistas (IC:89%), com a participação de 13 agentes comunitários110, entre 

os dias 7 a 16 de agosto. Assim como em outros bairros localizados nessa região, a ocupação 

do bairro foi promovida pela instalação de indústrias na região, durante os anos de 1950 

(SANTOS et al., 2013), mas apenas no final da década seguinte sua ocupação foi intensificada 

 
109 Os nomes dos agentes comunitários de saúde que acompanharam as visitas são: Utamir, César, Eliene, 
Josenilda (conhecida como Jô), Fernanda, Andréa, Uiliam, Zoraida e Carlito.  
110 Os nomes dos agentes comunitários de saúde que acompanharam as visitas são:  Dayse, Eliane, Zuleica, 
Cristiane, Julia, Overly, Inai, Jorge, Rafaela, Nadjane, Alessandra, Noêmia, Siomara e Robson.  
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e estimulada pelos trabalhadores que chegavam à cidade e pela população expulsa de áreas 

centrais da cidade (MORAES; SANTOS; SAMPAIO, 2003). A ocupação inicial do bairro ocorreu 

por famílias que cultivavam hortaliças, ao redor do Dique de Campinas, instalado para prover 

o abastecimento de água às indústrias (SANTOS et al., 2013), sendo que, ao longo do tempo, 

essa ocupação, desacompanhada de infraestrutura urbana, sobre áreas ambientalmente 

frágeis foi consolidada de maneira muito precária (MORAES; SANTOS; SAMPAIO, 2003).  Nos 

anos 2000, parte do bairro foi delimitada para intervenção pelo Programa Ribeira Azul que 

objetivava erradicar situações de moradia em extrema pobreza (como a ocupação icônica em 

Salvador, chamada Novos Alagados, caracterizada pelas moradias em palafitas) (CARDOSO, 

2009). 

Por fim, na última área visitida, de abrangência da USF Ivone Silveira (Área Central) foram 

realizadas 89 entrevistas (IC:87%), entre 19 a 27 de agosto. A unidade, dividida em 10 

microáreas e com 10 agentes comunitários111 está organizada em  três equipes e atendem ao 

Calabar (cujo bairro tem mesmo nome), a Roça da Sabina, no bairro da Barra, e a comunidade 

que fica ao longo da Rua Manoel Espinheira, no bairro da Federação (Figura 4). Não se pode 

precisar a data exata de início do Calabar, mas de acordo com historiadores locais, a primeira 

ocupação foi de um quilombo formado por negros escravizados traficados da Nigéria, de uma 

região chamada Kalabaris  (SANTOS et al., 2013). A partir dos anos de 1960, o bairro sofreu um 

crescimento acelerado provocado pela chegada de famílias expulsas de outras áreas da cidade 

e de migrantes em busca de melhores condições de vida na capital  (LUNA, 2015). Em virtude 

da sua localização (entre os bairros de alta renda da Graça e da Ondina) o Calabar resistiu a 

pressões de remoção vindas de inúmeras frentes sendo que, entre o final dos anos de 1970 e 

início da década seguinte, a luta dos moradores resultou na implantação de infraestruturas 

básicas (SANTOS et al., 2013). As ocupações da Roça da Sabina (ZEIS Rocinha da Sabina) e da 

Rua Manoel Espinheira (não demarcada como ZEIS), consolidaram-se de forma concomitante 

ao Calabar.    

 
 
 
 

 

 
111 Os nomes dos agentes comunitários de saúde que acompanharam as visitas são: Jorge, Glória, Tatiana, Fátima 
(conhecida como Fátima Bahia), Fátima, Eliana, Tereza e Jane.  
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Figura 8. Imagens das quatro localidades visitadas, em Salvador. 

 
1. Área Central (Calabar), 2. Miolo (Saramandaia), 3. Orla Atlântica (Jardim Imperial/Alto do São João), 4. 

Subúrbio (Alto do Cabrito). 
Fonte: arquivo pessoal. 

Resultados 

A Tabela 2 apresenta os resultados das entrevistas realizadas nos domicílios visitados por eixo 

de desenvolvimento (ou regiões). Em relação às características demográficas, 

majoritariamente, os moradores entrevistados se autodeclararam pretos ou pardos, sendo 

que esse percentual foi maior no Miolo (98,1%) e menor na Orla (91,4%). Somente para 

registrar, os entrevistados que se autodeclararam indígenas contabilizaram apenas dois 

residentes (na Orla e no Alto do Cabrito), e estão representados juntamente com os pretos e 

pardos. Nas quatro regiões pesquisadas, os domicílios que possuem população entre 0 a 14 

anos, comparativamente aos domicílios com pessoas de 60 anos ou mais, é percentualmente 

maior, sendo que a Orla registrou o maior valor encontrado (55,9%, considerando os domicílios 

com crianças somados àqueles com crianças e idosos) enquanto, o menor valor está no Alto 

do Cabrito (43,1%). Observa-se que a presença de crianças tem influência na densidade de 
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moradores por domicílio. Enquanto, na Área Central, a densidade domiciliar média é de 3,55 

moradores por unidade domiciliar, nos domicílios com presença de crianças e idosos, a 

densidade é de 4,77; quando considerados apenas os domicílios que possuem idosos, sem 

crianças, a densidade média observada é de 2,72. O mesmo comportamento, em maior ou 

menor grau, é verificado nas outras três regiões.  

Tabela 2. Características gerais dos moradores e dos domicílios entrevistados. 

 
Área Central Miolo Orla Atlântica Subúrbio 

Calabar, Roça da Sabina 
e Manoel Espinheira 

(n=89) 

Saramandaia 
(n=107) 

Jd. Imperial, Jd. Pituaçu 
e Alto de São João 

(n=93) 

Alto do Cabrito 
(n=102) 

Características demográficas dos domicílios 
Total de moradores 316 366 304 350 
Morador por domicílio 3,55 (1-8) 3,42 (1-10) 3,27 (1 – 9) 3,43 (1 – 8) 
Dom. com pop. <= 14 anos (1) 24 (26,97%) 41 (38,32%) 47 (50,54%) 34 (33,33%) 
Dom. com pop. >= 60 anos (2) 25 (28,09%) 32 (29,91%) 22 (23,66%) 41 (40,20%) 
Dom. com pop. idosa e criança 22 (24,72%) 12 (11,21%) 5 (5,38%) 10 (9,80%) 
Pop. preta, parda ou indígena (3) 86 (96,62%) 105 (98,13%) 85 (91,40%) 98 (96,08%) 
Com 1 morador 10 (11,24%) 15 (14,01%) 16 (17,20%) 7 (6,86%) 
Com 6 moradores ou mais 10 (11,24%) 14 (13,08%) 7 (7,53%) 10 (9,80%) 
Densidade dom. com  crianças (4) 4,25 (2-8) 4,49 (2-10) 3,94 (1-7) 4,65 (2-8) 
Densidade dom. com  idosos (5) 2,72 (1-6) 2,50 (1-7) 2,13 (1-6) 2,66 (1-6) 
Dens. dom. com idosos e crianças 4,77  (2-8) 4,16 (3-6) 4,60 (2-9) 3,90 (2-6) 

Condição de acesso à moradia 
Domicílio próprio 78 (87,64%) 95 (88,79%) 78 (83,87%) 91 (89,22%) 
Domicílio cedido 4 (4,49%) 1 (0,93%) - 2 (1,96%) 
Domicílio alugado 7 (7,87%) 11 (10,28%) 15 (16,13%) 9 (8,82%) 

Valor médio do aluguel 
R$478,33 

(R$250 – R$900) 
R$382,73 

(R$200 – R$550) 
R$427,86 

(R$250 – R$700) 
R$283,33 

(R$150 – R$450) 
Acesso à infraestrutura 

Água por rede geral 89 (100%) 106 (99,07%) 93 (100%) 102 (100%) 
Esgoto por rede geral 89 (100%) 104 (97,19%) 85 (91,40%) 102 (100%) 
Coleta de lixo por caminhão 8 (8,99%) 34 (31,76%) 30 (32,26%) 64 (62,76%) 
Coleta de lixo por caçamba 81 (91,01%) 73 (68,22%) 63 (67,74%) 38 (37,25%) 

Condições de circulação e equipamentos esportivos e de lazer 
Acesso por rua 13 (14,61%) 40 (37,38%) 30 (32,26%) 75 (73,53%) 
Espaço para esporte e lazer 38 (42,70%) 21 (19,62%) 28 (30,11%) 28 (27,45%) 

(1)Sem a presença de residentes com idade igual ou superior a 60 anos; (2) Sem a presença de residentes com idade entre 0 
a 14 anos; (3) Cor ou raça autodeclarada pelo entrevistado; (4) Densidade calculada apenas nos domicílios com população 
entre 0 a 14 anos; (5) Densidade calculada considerando apenas os domicílios com população de 60 anos ou mais. 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados levantados com a aplicação dos questionários, entre 
julho e agosto de 2019. 

Já os domicílios localizados na Orla, que apresentam a menor densidade média domiciliar 

(3,27), possuem a maior proporção de domicílios entrevistados ocupados com apenas um 

morador, sendo 2,5 vezes maior do que no Subúrbio, por exemplo. Em diferente proporção, 

essa relação também foi superior quando compara-se a Orla com as demais áreas. De acordo 

com um dos agentes comunitários de saúde, pela localização próxima à praia, a Orla atrai 
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trabalhadores do setor de serviços, como garçons e cozinheiros empregados nos bares e 

restaurantes do entorno. Essas afirmações podem justificar também a maior proporção de 

domicílios alugados nessa localidade (16,1%) em comparação com as demais. Durante a visita 

em campo, foi entrevistado um morador que vive no quinto pavimento de um predinho, no 

miolo do Alto do São João. Ele chegou na localidade havia 45 anos e era o dono/construtor do 

imóvel que possuía três quitinetes por pavimento e todas alugadas para pessoas solteiras e 

sem filhos, nas palavras dele. Esse tipo de empreendimento composto por “apartamentos”, 

sem ter sido inicialmente construído para locação, foi observado em outras áreas visitadas da 

Orla, com variações em relação ao número de  pavimentos e à quantidade de cômodos desses. 

Por outro lado, a menor proporção de domicílios alugados está na Área Central, mas é onde se 

verificou a maior média do valor da locação (R$478,33) e o maior valor declarado (R$900,00), 

enquanto, no Subúrbio, constatou-se a menor média (R$283,33) e o menor valor pago pelo 

aluguel (R$150,00). Nesta região, uma das agentes comunitárias, graduada em publicidade, 

relatou que nunca conseguiu emprego na área de formação por morar no Subúrbio. Segundo 

ela, o estigma é pela distância. Apesar de apenas 14 km separarem o bairro do Alto do Cabrito 

do bairro da Barra (região que concentra boa parte dos empregos no setor de serviços, 

especialmente os voltados para o turismo), o trajeto de  ônibus, entre essas duas localidades, 

em horário de maior movimento, chega a levar aproximadamente duas horas.  

O nível de inserção no tecido urbano da cidade também condiciona a oferta de equipamentos 

de lazer e de esportes. Em 44% do total das entrevistas realizadas na Área Central, os 

moradores disseram existir e que eles próprios e/ou outros residentes do domicílio fazem uso 

de equipamentos para a prática de atividades físicas e/ou de recreação no bairro e nas 

vizinhanças imediatas. Ao lado da unidade de saúde, dentro do Calabar, fica a base comunitária 

da polícia militar (Pró-Vida), onde são oferecidas atividades diversas para as crianças (Figura 

9). Muitos entrevistados disseram que os filhos praticam esportes nesse local.  Ademais, por 

ter como vizinhos os bairros nobres da cidade, os moradores usufruem de parques infantis e 

equipamentos de ginástica localizados ao longo das vias próximas (Avenida Centenário e Rua 

Sabino Silva). Também disseram ir ao shopping Barra, cujo acesso é em frente à Rocinha da 

Sabina, e muitos citaram a ida à praia (os moradores do Calabar tem por costume frequentar 

uma parte da praia, localizada na Ondina, que chamam de Lagamar).  
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No outro extremo, no Miolo, menos de 21% dos entrevistados disseram existir e utilizar 

equipamentos de lazer e/ou esportivos. Na época das visitas ao Saramandaia, uma praça de 

esportes estava em construção e, segundo os moradores, a obra foi iniciada havia dois anos. 

Esse equipamento resultou de uma contrapartida para a construção de um grande 

empreendimento na região que promoverá a remoção de dezenas de casas que ocupam a faixa 

de servidão de um linha de alta tensão que corta o bairro, cujo projeto prevê a construção de 

uma via, chamada Linha Viva (LIMA, 2016). Resultante de um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), assinado em 2008, cujos moradores tomaram conhecimento apenas em 2010 

(LIMA, 2016), a demora para a realização da praça fez com que somente os entrevistados 

vizinhos a ela a citassem, e ainda como alternativa futura (no momento da visita somente tinha 

uma quadra construída). No mais, além de dois campos de futebol (de terra batida) e de uns 

poucos equipamentos de ginástica que ficam na entrada do bairro (e que segundo as mulheres 

entrevistadas, são utilizados apenas pelos homens da comunidade), enquanto alternativa para 

a prática de atividades físicas, principalmente pela população mais velha, é usado o pátio do 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), ao lado do terminal rodoviário. 

No Alto do Cabrito, apenas 27% dos moradores disseram que todos ou algum morador da casa 

costumam utilizar os espaços para o lazer e para a prática de atividades físicas. Foram citados 

os equipamentos de ginástica que ficam numa praça, no final das linhas de ônibus que servem 

ao bairro, dois campos de futebol e o dique que é usado para caminhadas ao ar livre. 

Entretanto, em virtude da violência, quando o dique foi citado, as mulheres respondiam não 

se sentirem seguras em utilizar o espaço. A falta de opção, sobretudo para as pessoas mais 

velhas, que tendem a não se locomover para outros bairros, fez com que a médica da USF do 

Cabrito, que atua na unidade há oito anos, organizasse um passeio para que os moradores 

idosos, especialmente as mulheres, pudessem conhecer o Farol da Barra. Em sua maioria, 

esses moradores que residem no bairro, desde o início da sua ocupação,  há mais 40 anos 

nunca foram aos pontos turísticos mais famosos de Salvador. Já entre os residentes na Orla, 

31% dos entrevistados disseram ter e utilizar os espaços para o lazer. Os que estão mais 

próximos do mar, citaram a praia e a orla para caminhadas, os que residem próximos ao Parque 

do Pituaçu, lembraram-se deste. As praças internas ao bairro também foram mencionadas. 
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Figura 9. Equipamentos de lazer nas quatro áreas visitadas. 

 
1. Área Central: quadra poliesportiva do Pró-Vida, no Calabar, 2. Miolo: espaço destinado a construção da praça 
de esportes, no Saramandaia; 3. Orla Atlântica: praça interna ao Jardim Imperial, 4. Subúrbio: vista do campo de 

futebol no Alto do Cabrito (ao fundo vista do bairro Marechal Rondon). 
Fonte: arquivo pessoal 

Em relação à infraestrutura de saneamento básico, a totalidade dos domicílios visitados têm 

abastecimento de água por rede geral, com exceção de um domicílio, no Saramandaia e em 

situação de extrema pobreza112, que consome água por meio de uma conexão clandestina 

ligada à rede. Em outro domicílio, na mesma localidade, o fornecimento foi interrompido por 

falta de pagamento e a moradora buscava água na casa da mãe, que residia ao lado. Nessas 

duas situações, a dificuldade no acesso à água diz muito mais a respeito de questões 

socioeconômicas individuais do que da limitação da infraestrutura para o atendimento. Em 

relação à qualidade do serviço prestado, apesar de não constar no questionário uma pergunta 

 
112 Essa situação diz respeito a uma casa que, com a morte da mãe, quatro irmãos, ainda jovens, mas com famílias 
constituídas, dividiram a moradia de dois pavimentos, em quatro domicílios. No domicílio entrevistado, com 
quatro moradores (dois sendo crianças) apesar de estar dividido em três cômodos (contabilizando o banheiro) 
não existia cozinha, e a moradora cozinhava em um latão com etanol na sala. A ventilação vinha da porta de 
entrada da casa (única existente), localizada sob a escada externa para o segundo andar (acesso ao domicílio do 
outro irmão). O marido da entrevistada vendia biscoitos nos semáforos.  
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específica a esse respeito, as intermitências no abastecimento foram uma queixa frequente no 

Alto do Cabrito. Esse problema  perpassa a realização das atividades domésticas chegando 

inclusive a comprometer o atendimento da unidade de saúde113.  Já o esgotamento sanitário 

ligado à rede, somente não alcança a totalidade dos domicílios na Orla (91,4%) e no 

Saramandaia (97,2%). Nessas localidades, os entrevistados alegaram possuir ou fossa séptica 

ou fossa rudimentar.  

Todos os domicílios entrevistados têm o lixo coletado por serviço de limpeza, mas o percentual 

de domicílios com lixo coletado por caminhão diminui na medida em que se amplia a 

possibilidade das moradias serem acessadas por vielas e escadarias. Na Área Central, apenas 

14,6% dos domicílios entrevistados tinham acesso por rua e o percentual de lixo coletado por 

caminhão era de apenas 9%; enquanto, no outro extremo, no Subúrbio, esses percentuais 

foram de 73,5% e 62,8%, respectivamente. O acumulo de lixo ao lado das caçambas em virtude 

da frequência da coleta ser incompatível com as altas densidades demográficas é uma questão 

que foi observada no bairro visitado do Miolo114. Os moradores idosos ou com dificuldades de 

locomoção acabam dependendo de parentes, vizinhos e chegam a pagar para que outras 

pessoas depositem seus lixos nas caçambas. No Calabar (Área Central), por exemplo, uma 

moradora pagava mensalmente R$20,00 para um jovem fazer esse trabalho, em outra casa na 

mesma localidade, a família pagava R$50 por mês para que esse serviço fosse realizado 

diariamente.  

Tipologias construtivas e características internas dos domicílios 

Com exceção do Saramandaia (Miolo) nas outras regiões visitadas, foram entrevistadas 

moradias que haviam sido construídas por programas habitacionais durante os anos de 1990. 

De acordo com Gordilho-Souza (2008), junto com as melhorias da infraestrutura, no Calabar 

(Área Central) foram construídas quase 200 unidades habitacionais (em dois momentos 

distintos da referida década e realizados/financiados por diferentes agentes); no Jardim 

Imperial/Alto do São João (Orla) foram realizadas 144 unidades pela Urbis-CEF; em parte do 

Alto do Cabrito (Baixa do Caranguejo) foram realizadas 209 unidades habitacionais também 

pela Urbis-CEF. Nessas três áreas, as moradias que foram identificadas durante as visitas 

 
113 Em um dos dias visitados, por falta de água, a unidade de saúde interrompeu os atendimentos.  
114 Pasternak e D’Ottaviano (2016) pontuaram que essa questão, apesar de não ser trazida pelos dados 
censitários, é realidade em grande parte das favelas brasileiras. 
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tratavam-se de casas de um dormitório (no Calabar e no Alto do Cabrito) e de embriões (no 

Jardim Imperial/Alto de São João).  

Caracterizadas principalmente pela telhado cerâmico, parte dessas construções sofreu 

intervenções pontuais, como a construção de um novo cômodo. A Figura 10 ilustra duas das 

casas entrevistadas que foram construídas pela Urbis, na Orla. À esquerda, pintada em rosa e 

com telha cerâmica e acesso por rua, mostra um embrião que sofeu ampliação com a 

construção de um dormitório sem janela e coberto com telha de fibrocimento na lateral do 

imóvel (parede em bloco cerâmico aparente contíguo à casa). As duas fotos à direita são 

imagens internas e externas de um embrião com acesso por uma viela, incrustrado entre 

outras construções, cuja pia da cozinha foi instalada pelo morador para fora da construção (no 

recuo de fundo do imóvel). Essas duas situações ilustram as dificuldades dos moradores em 

empreender melhorias, mesmo há mais de 20 anos residindo nos imóveis. 

Figura 10. Vista de embriões construídos, pela Urbis no Jardim Imperial e Alto do São João. 

 
Fonte: arquivo pessoal 

A Tabela 3 apresenta a proporção de domicílios de acordo com as característica construtivas 

tanto da edificação (número de pavimentos, espaçamento entre as construções, por exemplo) 

quanto de características internas aos domicílios. Aqueles localizados em edificações cobertas 

por laje aparente, total ou parcial, foram observados com maior frequência no Miolo (25,2%) e 

no Subúrbio (23,5%). Na Área Central, isso foi constatado em apenas quatro domicílios (4,5%) 

e pode resultar do fato de que as áreas visitadas nessa região já se apresentam bastante 
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consolidadas e verticalizadas, sobrando pouco espaço para novas construções. Nos domicílios 

com presença de laje, muitos entrevistados alegaram utilizar esse espaço como área de serviço, 

principalmente quando toda a edificação é ocupada por um único domicílio ou quando 

ocupada por mais de um domicílio cujos moradores possuem parentesco.   

Tabela 3. Tipologia construtiva e características internas dos domicílios entrevistados. 

  
Área Central Miolo Orla Atlântica Subúrbio 

Calabar, Roça da Sabina 
e Manoel Espinheira 

(n=89) 

Saramandaia 
(n=107) 

Jd. Imperial, Jd. Pituaçu 
e Alto de São João 

(n=93) 

Alto do Cabrito 
(n=102) 

Tipologia das edificações 
1 pavimento 19 (21,35%) 22 (20,56%) 20 (21,50%) 32 (31,37%) 
2 pavimentos 25 (28,09%) 39 (36,45%) 42 (45,16%) 34 (33,34%) 
3 pavimentos 38 (42,70%) 38 (35,51%) 29 (31,18%) 34 (33,34%) 
4 pavimentos 7 (7,87%) 6 (5,61%) 1 (1,08%) 1 (0,98%) 
Mais de 4 pavimentos - 2 (1,87%) 1 (1,08%) - 
Espaço entre as construções 33 (37,08%) 49 (45,79%) 46 (49,46%) 70 (68,62%) 
Telha de fibrocimento 68 (76,40%) 78 (72,90%) 72 (77,42%) 64 (62,75%) 
Laje aparente total ou parcial 4 (4,49%) 27 (25,23%) 13 (13,98%) 24 (23,53%) 
Telha cerâmica ou de pvc 17 (19,10%) 2 (1,87%) 8 (8,60%) 15 (14,71%) 

Características internas dos domicílios 
Cômodos por domicílio 5,20 (2 – 10) 5,17 (1 – 9) 5,03 (2 – 10) 5,40 (2 – 9) 
Morador por cômodo 0,72 (0,14 – 2,52) 0,71 (0,13 – 3,00) 0,67 (0,17 – 1,18) 0,65 (0,17 – 1,6) 
Morador/dormitorio (1) 1,89 (1 – 6) 1,93 (1 – 7) 1,93 (1 – 5) 1,81 (1 – 4) 
> 2 moradores/dormitório 16 (17,98%) 24 (22,43%) 23 (24,71%) 20 (19,61%) 
> 3 moradores/ banheiro (2) 53 (59,56%) 66 (61,68%) 58 (62,37%) 61 (59,80%) 
Banheiro completo (3) 66 (74,16%) 80 (74,77%) 75 (80,65%) 86 (84,31%) 
Sem banheiro - 2 (1,87%) 1 (1,08%) - 
Espaço para secar roupa 52 (58,43%) 78 (72,90%) 66 (70,96%) 88 (86,27%) 
Janela por cômodo 0,55 0,53 0,57 0,65 
Nenhuma janela 4 (4,49%) 7 (6,54%) 4 (4,30%) 1 (0,98%) 
Uma janela por cômodo 10 (11,24%) 12 (11,21%) 12 (12,90%) 20 (19,61%) 
Reboco interno total 75 (84,27%) 87 (81,31%) 61 (65,59%) 87 (85,29%) 
Reboco externo total 37 (41,57%) 49 (45,79%) 33 (35,48%) 36 (35,29%) 
Laje em todos os cômodos 46 (51,69%) 74 (69,16%) 41 (44,09%) 67 (65,69%) 

Temperatura e umidade internas 

Temperatura média (ºC) 
27,9 

(26,3– 31,4) 
27,3 

(25,5 – 31,3) 
27,1 

(24,9 – 29,6) 
27,7 

(25,9 – 29,8) 

Umidade média (%) 
72,10 

(61,8 – 86,6) 
73,5 

(63,9 – 82,6) 
74,8 

(64,4 – 85,6) 
66,7 

(58,1 – 78,1) 
(1)Considerando todos os cômodos utilizados como dormitório; (2) Foram considerados todos os banheiros da casa, 

completos ou não; (3) Foram considerados completos os banheiros que possuíam vaso sanitário, chuveiro e pia. 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados levantados com a aplicação dos questionários, entre 

julho e agosto de 2019. 

Sobre a densidade intradomiciliar, ainda que, em todas as áreas visitadas, a média de morador 

por cômodo utilizado como dormitório não tenha ultrapassado dois, relação limite apontada 

por diferentes pesquisas como fator de risco para a transmissão de doenças respiratórias, 

percebe-se que a proporção de domicílios com mais de dois moradores por dormitório é 
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expressiva. A Orla apresentou o percentual mais elevado (24,7%) sendo que a Área Central 

apresentou o menor percentual (18%). Embora com menor variação entre as quatro regiões, 

esse maior adensamento também é notado na densidade média de morador por banheiro. Em 

relação à presença de janelas, as quatro localidades possuem domicílios com ausência 

completa de janelas, sendo em maior proporção no Miolo e menor no Subúrbio. No geral, 

foram observadas situações nas quais as moradias haviam sido construídas com janelas, 

inclusive com instalação de esquadrias, mas, com a construção da casa vizinha, essa perdeu 

sua função. Os cômodos que apresentam situações semelhantes às ilustradas pela Figura 11 

foram considerados sem presença de janela.   

Figura 11. Domicílios com janelas consideradas sem função. 

   
Fonte: arquivo pessoal 

Os dados de temperatura e umidade relativa do ar foram medidos durante a aplicação do 

questionário (que demorava, ao menos, cerca de 15 minutos). Esses dados refletem as 

condições referentes a um único momento do dia, sendo que metade dos domicílios da 

amostra foram visitados pela manhã, que invariavelmente apresentava temperaturas mais 

amenas, e a outra parte foi visitado durante o período vespertino. Ainda assim, julga-se válido 

apontar esses resultados, sabendo que, em pesquisas futuras os dados possam ser 

comparados. Na tabela estão apontadas as médias registradas referentes às duas medidas, 

assim como os valores máximos e mínimos encontrados por área visitada. Percebe-se nos 
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domicílios do Subúrbio e da Área Central, que as médias das temperaturas registradas foram 

mais elevadas, e a umidade relativa do ar foi mais baixa do que nas outras duas localidades. 

Nota-se também que, no Subúrbio, cujas casas têm, em princípio, melhores condições de 

ventilação (uma vez que o percentual de casas com janela em todos os cômodos é maior e é 

menor, por outro lado, a proporção de casas sem janelas), a umidade média é de 66,7%, 

apresentando também a menor míníma (58,1%) e a menor máxima (78,1%).  

Condições de saúde dos moradores 

Embora todos os moradores visitados estejam cadastrados na USF local e sejam acompanhados 

pelos agentes comunitários, alguns ainda possuem planos de saúde ou, diante da necessidade 

e da disponibilidade financeira, custeiam, com recursos próprios, exames específicos 

solicitados pelos médicos. Isso ocorre porque, às vezes, espera-se muito tempo para os setores 

de regulação das secretarias de saúde responsáveis (estadual ou municipal) emitirem a 

autorização para a realização de exames e outros procedimentos. Mesmo diante disso, para a 

maioria dos entrevistados, os serviços de saúde são acessados principalmente via SUS. Os 

resultados negativos na saúde investigados pela pesquisa de campo, referiam-se a doenças 

respiratórias (como pneumonia, asma, bronquite e bronquiolite), quedas ocorridas na 

residência (de escada, degrau, laje, desníveis) e tuberculose.  

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos, e aponta o número de domicílios cujos moradores 

alegaram ter, nos últimos 10 anos, um diagnóstico médico, internação ou óbito por causas 

específicas de doença respiratórias. Em relação às quedas, utilizou-se o mesmo período de 

tempo, mas contabilizaram-se os acontecimentos (relacionados às questões construtivas), 

sem, necessariamente, a pessoa ter recorrido aos serviços médicos; e também foram 

contabilizadas as internações e óbitos. Já a tuberculose, foram considerados os casos 

notificados, ou seja, aqueles com confirmação por exame laboratorial nos 10 anos anteriores a 

à pesquisa; também registraram-se os óbitos pela doença. A mesma moradia pode ter sido 

contabilizada duas vezes ou mais de acordo com a causa específica alegada dentro de cada 

grupo dos desfechos investigados (doenças respiratórias, quedas e tuberculose) ou em 

diferentes grupos. Entretanto, se numa mesma moradia, o entrevistado alegou que mais de 

um residente obteve um diagnóstico pela mesma causa específica, o domicílio era 

contabilizado apenas uma vez por aquela causa; caso alegadas causas distintas dentro de um 

mesmo grupo de doenças (por exemplo, asma e pneumonia) o domicílio era contabilizado 
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tanto por uma doença quanto pela outra, mas no total por grupo de desfecho (doenças 

respiratórias), o domicílio foi considerado apenas uma vez.  

Tabela 4. Condições de saúde relatadas pelos moradores dos domicílios entrevistados. 

 
Área Central Miolo Orla Atlântica Subúrbio 

Calabar, Roça da Sabina 
e Manoel Espinheira 

(n=89) 

Saramandaia 
(n=107) 

Jd. Imperial, Jd. Pituaçu 
e Alto de São João 

(n=93) 

Alto do Cabrito 
(n=102) 

Condições de saúde dos moradores 
Usuário do SUS (1) 87 (97,75) 99 (92,52%) 91 (97,85%) 96 (94,12%) 
Doenças respiratórias (2) 26 (29,13%) 29 (27,10%) 31 (33,34%) 34 (33,34%) 
    Asma 17 (19,10%) 11 (10,28%) 23 (24,73%) 10 (9,80%) 
    Bronquiolite 3 (3,37%) 7 (6,54%) 3 (3,23%) 5 (4,90%) 
    Bronquite 5 (5,62%) 4 (3,74%) 1 (1,08%) 3 (2,94%) 
    Pneumonia 20 (22,47%) 10 (9,35%) 12 (12,90%) 18 (17,65%) 
    Ocorrência de internação 13 (14,61%) 13 (12,15%) 14 (15,06%) 21 (20,59%) 
    Óbitos 1 (1,12%) - - 2 (1,96%) 
Quedas na residência (3) 38 (42,70%) 35 (32,71%) 36 (38,71%) 31 (30,39%) 
    Degraus e escadas 33 (37,08%) 33 (30,84%) 30 (32,26%) 27 (26,47%) 
    Desniveis (piso inter. e ext.) 10 (11,24%) 3 (2,81%) 7 (7,57%) 9 (8,82%) 
    Laje 2 (2,25%) 3 (2,81%) 1 (1,08%) 3 (2,94%) 
    Ocorrência de internação 2 (2,25%) 3 (2,81%) - 2 (1,96%) 
    Óbitos 2 (2,24%) - - - 
Tuberculose (4) 4 (4,49%) 12 (11,21%) 4 (4,30%) 4 (3,92%) 
    Óbitos 1 (1,12%) 1 (0,93%) - 1 (0,98%) 

(1)Usam o SUS total ou parcialmente; (2) Com diagnóstico médico das doenças respiratórias investigadas; (3) Considerando 
os domicílios cujos entrevistados relataram quedas por questões relacionadas as características das moradias; (4) Com 

confirmação laboratorial da doença. 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados levantados com a aplicação dos questionários, 

entre julho e agosto de 2019. 

Os resultados indicam que a Orla e o Subúrbio foram as regiões com o maior percentual de 

domicílios cujos entrevistados alegaram ter uma ou mais das doenças do aparelho respiratório 

investigadas, enquanto o menor percentual foi verificado no Miolo. Mas, em geral, quase 1/3 

dos entrevistados relataram que algum residente no domicílio recebeu diagnóstico médico por 

uma ou mais das causas específicas. Observando cada uma das regiões amostradas, o 

equivalente a metade ou menos dos domicílios entrevistados que tinham pessoas com a 

doença alegou a necessidade de hospitalização. No Subúrbio esse percentual foi superior, de 

cada 10 domicílios com histórico de doença respiratória, em seis houve a internação. Esses 

fatos chamam a atenção para a gravidade com que essas doenças evoluem. Foram registrados 

dois casos de óbitos por doenças respiratórias no Subúrbio e um caso na Área Central. Em 42% 

dos domicílios localizados no Calabar, os entrevistados relataram terem tido ao menos um 

episódio de queda e esse percentual é menor no Subúrbio, com 30,4%. As quedas de escadas 

e degraus foram as mais relatadas e as quedas de laje aparecem no outro extremo, com menor 
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número de ocorrências e foram registradas em todas as regiões, com exceção da Orla. Em sete 

domicílios, as quedas foram graves a ponto de resultarem na hospitalização; sendo que duas 

pessoas vieram a óbito, ambas residentes na Área Central.  Em relação à tuberculose, o Miolo 

aparece com o maior número de registros, respondendo pela metade dos casos contidos no 

total da amostra.  

3.4. Associação entre as condições das moradias, a sua localização e os resultados em saúde 

Pelos resultados dos questionários aplicados em campo apresentados até o momento, sugere-

se que algumas características físicas dos domicílios são mais presentes em uma localidade do 

que em outra. Mas para ir um pouco além da simples descrição dos resultados, foram 

elaboradas duas análises. Na primeira, buscou-se verificar se as diferenças construtivas 

encontradas possuíam alguma associação estatística com a região de residência115. A segunda, 

avaliou a associação entre o papel desempenhado pelas condições construtivas das moradias 

e os resultados em saúde (considerando as doenças respiratórias, as quedas e a 

tuberculose)116. Para isso, os domicílios entrevistados foram agrupados de acordo com a sua 

localização (Área Central, Miolo, Orla Atlântica e Subúrbio), possibilitando uma análise 

estratificada. Para a elaboração das análises, utilizou-se um modelo de regressão logística 

binominal, com o cálculo da razão de chances (OR, sigla em inglês para Odds Ratio), ajustado 

pela presença de moradores idosos e crianças, com os respectivos intervalos de confiança117. 

A Odds Ratio é uma medida que mensura a intensidade da associação, enquanto os intervalos 

de confiança apontam se a associação encontrada possui significância estatística ou, em outras 

palavras, se o resultado é ao acaso (RUMEL, 1986). 

Para possibilitar essa análise, as variáveis utilizadas foram categorizadas de forma dicotômica, 

considerando cada classe versus todas as outras. Os domicílios considerados com janela foram 

aqueles onde a razão entre o número de cômodos com janela pelo número total de cômodos 

no domicílio ficou entre 0,51 e 1, e sem janela foram classificados todos os outros resultados. 

Em relação a densidade, foram considerados três indicadores: i) o número de moradores por 

 
115 Para fazer essa análise a pergunta que se quer responder é, por exemplo: qual a probabilidade dos domicílios 
no Subúrbio apresentarem janela em todos os cômodos em relação aos domicílios localizados na Área Central? 
116 Em outras palavras, existe associação entre doenças respiratórias e a quantidade de pessoas que utilizam o 
mesmo dormitório? Ou ainda, a ocorrência de quedas tem associação significativa com a presença de lajes 
aparentes? 
117 Todas as análises estatísticas foram desenvolvidas no R, software de acesso livre, utilizando o pacote MGCV. 
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dormitório118 sendo que os resultados foram classificados de duas maneiras, superior a 2 e 

igual ou inferior a 2 e superior a 1 e igual a 1; ii) moradores por banheiro119, e os resultados 

classificados em superior a 3 ou igual ou inferior a 3; e, iii) moradores por cômodo120, sendo 

que os resultados foram classificados em superior a 1 e igual ou inferior a 1. A temperatura 

medida nos domicílios foi classifica em: acima de 27ºC e igual ou abaixo de 27ºC. O mesmo 

aconteceu com a umidade, sendo que o valor considerado foi acima de 70% e igual ou menor 

que 70%. Outras questões já eram dicotômicas, como, por exemplo, se o domicílio possui 

janela na sala ou tinha espaço para secar roupa. O tratamento dado às demais variáveis 

utilizadas são apontadas pelo Quadro 3. 

Quadro 3. Tratamento das respostas para análise estatística 

Pergunta realizada Possibilidades de resposta 
Tratamento para fins 

analíticos 
Tipo de via de acesso ao 
domicílio 

Viela/ travessa/ beco Sem acesso por rua 
Escadaria 
Rua Com acesso por rua 

Existe banheiro no domicílio? Sim, com vaso sanitário, pia e chuveiro Banheiro completo 
Sim, com vaso sanitário e chuveiro Sem banheiro completo 
Sim, com vaso sanitário 
Não existe banheiro 

Qual é o material de cobertura 
da construção onde fica o 
domicílio? 

Telha de fibrocimento Sem laje aparente 
Telha cerâmica 
Telha em PVC ou outro material durável 
Laje aparente Laje aparente parcial ou 

total Misto (telha cerâmica e laje aparente) 
Misto (telha de fibrocimento e laje aparente) 

Há espaços de lazer que são 
utilizados pelos moradores 
dentro do bairro ou nas 
proximidades? 

Sim, parques/praças Existe/usa espaço de lazer 
Sim, áreas verdes 
Sim, equipamentos de ginástica 
Sim, campo de futebol 
Não existe ou não usa Não existe/não usa 

As paredes internas e/ou 
externas da moradia são 
rebocadas? 

Totalmente Sim 
Parcialmente Não 
Não são rebocadas 

Fonte: elaborado a partir da aplicação dos questionários, entre julho e agosto de 2019 

 Análise dos resultados 

Na Figura 12, os gráficos representam o quanto as características dos domicílios e as condições 

de saúde dos moradores, residentes no Miolo, na Orla e no Subúrbio, se distanciam e se 

 
118 Obtido pela razão entre moradores no domicílios pelo número de cômodos utilizados como dormitório.  
119 Não havendo distinção se o banheiro é completo ou não. 
120 Razão entre o número de moradores e o número de cômodos, considerados todos os utilizados para fins 
residenciais e assim, portanto, desconsiderando a área de serviço (contemplada em questão específica), varanda, 
garagem, despensa, etc.  
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aproximam das características dos domicílios e dos moradores que vivem na Área Central. É 

preciso dizer, antes de mais nada, que em alguns intervalos de confiança encontrados junto ao 

cálculo do OR, ainda que significativos, os limites inferior e superior estão muito distantes. De 

acordo com Rumel (1986), existe uma relação entre esse intervalo e o tamanho da amostra, 

sendo que, quanto maior a amostra, menor é esse intervalo. Ainda, de acordo com o autor, o 

tamanho da amostra não modifica o valor de OR encontrado. Tomando como referência a Área 

Central, a primeira análise permitiu constatar, de uma escala mais aproximada, que as quatro 

regiões apresentam especificidades em relação às suas características físicas, indo ao encontro 

com os dados apontados pelo LIT (IBGE, 2013).  

Os domicílios localizados na Área Central estão em edificações mais verticalizadas, e as chances 

de encontrar domicílios em construções com dois pavimentos ou mais são menores em 

qualquer outra área da cidade, diminuindo, de maneira significativa no Subúrbio e no Miolo, 

com 68% e 48% menor probabilidade (OR:0,32; IC:0,17-0,63 e OR:0,52; IC: 0,28-0,96). Essas 

localidades também se diferenciam sob o ponto de vista das condições de acesso físico ao 

imóvel sendo que a probabilidade de o domicílio ser acessado por rua é 15 vezes superior no 

Subúrbio, e 3,09 e 3,58 vezes maiores na Orla e no Miolo, quando comparados à Área Central, 

(OR:15,57; IC:7,47-32,46, OR:3,09; IC:1,48-6,49 e OR:3,58; IC:1,77-7,26). 
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Figura 12. Resultado da regressão logística, das áreas do Miolo, Orla e Subúrbio, entre as características físicas das moradias, 
densidades intradomiciliares, diagnóstico de doenças respiratórias e tuberculose, e ocorrência de quedas, considerando como 

referência a Área Central, ajustado pela presença de idosos e de crianças. 

Fonte: elaborado a partir dos questionários aplicados, em Salvador, entre julho e agosto de 2019. 
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Sobre as condições de ventilação e de iluminação natural, apenas o Subúrbio apresenta, de 

maneira significativa, maior probabilidade de ter domicílios com mais da metade dos cômodos 

com abertura para as áreas externas (OR:2,27; IC:1,26-4,10). Ainda assim, chama a atenção o 

fato de que menos de 20% dos domicílios entrevistados nessa região, apresentam janelas em 

todos os cômodos, mesmo quando 70% destes estão em edificações com espaçamento lateral 

ou de fundos. Isso possivelmente resulte da configuração interna do domicílio combinada às 

limitações financeiras das famílias, empecilhos que perpassam a existência de espaço livre 

entre as construções. O que esse indicador sinaliza, diante da necessidade, é que existe uma 

maior facilidade em intervir nessas moradias. Em comparação aos domicílios localizados na 

Área Central, as possibilidades de encontrar residentes em edificações com espaçamento 

lateral é 3,9 e 2,14 vezes maior no Subúrbio e na Orla, respectivamente  (OR:3,9; IC:2,10-7,23, 

e OR:2,14; IC:1,15-3,99).  

Os domicílios localizados na Orla e no Miolo, em relação àqueles na Área Central, apresentam 

menor probabilidade de terem janela na sala (OR: 0,32; IC: 0,13-0,77 e OR:0,41; IC:0,17-0,99). 

A sala, geralmente localizada no primeiro cômodo da casa, tendendo a fazer frente para a via 

de acesso, é, em muitos domicílios, a única garantia de contato, sem obstáculos, com o lado 

externo das construções. A análise estratificada (Figura 13) aponta que, no Miolo, a 

possbilidade de ter doenças respiratórias são reduzidas em 65% e 68%, diante da presença de 

domicílios que possuem janela na sala e nos que  têm janela em mais de 50% dos cômodos 

(OR:0,35; IC:0,13-0,96 e OR:0,32; IC:0,12-0,84). Uma moradora idosa residente no Subúrbio 

relatou que, em virtude das frequentes crises de asma, a médica da USF, após verificar as 

condições da moradia, prescreveu a execução de uma abertura em uma parede da sala para o 

lado externo da casa; as crises cessaram.  
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1- versus com mais de 1 pessoa/cômodo; 2- versus com mais de 1 pessoa/dormitório; 3 – versus com <= 3 moradores/banheiro; 4- versus 
sem janela em todos os cômodos; 5- versus sem janela em mais da metade dos cômodos; 6 – versus sem janela na sala; 7 – versus sem espaço 
para secagem de roupa; 8- versus sem as paredes internas rebocadas; 9- versus com as paredes externas rebocadas; 10- versus não existe/usa 
espaço de lazer no bairro; 11- versus se a temperatura é <= 27ºC; 12- versus se a umidade < 70%. 

Figura 13. Impacto das características construtivas das moradias na incidência de doenças respiratórias 
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Em Salvador, a violência à qual os moradores dos bairros populares estão submetidos pode ser 

determinante para a manutenção das janelas fechadas. No Calabar, de acordo com o relato de 

uma entrevistada que residia, havia 15 anos, em uma das principais vias de acesso ao bairro, a 

passagem constante da polícia, de maneira repressora, a impedia de deixar a janela da sala 

aberta121. No dia anterior à visita, um traficante local foi perseguido e morto nas proximidades 

de sua casa. Diante desse contexto, a ventilação da casa dependia das duas únicas janelas que 

sobravam, no pavimento superior; enquanto a iluminação da parte térrea era garantida pela 

iluminação artificial. Em muitas moradias, notava-se a manutenção das lâmpadas acesas, 

mesmo durante o dia, tornando-se a única alternativa para a permanência nos cômodos; fato 

que implica no aumento do consumo de energia elétrica e, consequentemente, nos gastos dos 

moradores. 

Em outras situações, em domicílios localizados em edificações de pavimento único ou ainda 

localizados no último pavimento, na ausência de laje, os moradores improvisavam maneiras de 

garantir a iluminação. Uma moradora do Calabar, movimentava, diariamente, uma das telhas 

de fibrocimento que cobria o recuo frontal da casa a fim de amenizar o calor excessivo; a 

temperatura registrada nesse dia dentro da sala foi de 29,2ºC. A casa foi atendida pelo 

Programa Morar Melhor122, mas a única melhoria realizada foi a aplicação de reboco em uma 

das paredes ao fundo do imóvel. Em um outro domicílio, localizado em uma viela no 

Saramandaia, a solução encontrada pela moradora, na impossibilidade financeira de instalar 

uma janela, foi construir a alvenaria de fechamento do dormitório, no piso superior, com tijolos 

alternados; mas com as chuvas, o quarto alagava, impedindo o seu uso e a água empoçada, 

sem ter como escoar, infiltrava na laje da sala, localizada no térreo (Figura 14). 

 

 

 
 

121 Sobre a questão da presença da polícia associada ao comportamento de manutenção das janelas fechadas, 
em uma das visitas a uma das localidades, caminhando junto com a agente comunitária por uma das vielas nos 
deparamos com uma ronda feita por alguns policiais militares. Eles quebravam as cadeiras plásticas que ficavam 
nas esquinas dos becos, que segundo a agente é utilizada como ponto de venda de drogas. Assim que notaram a 
nossa presença, imediatamente pararam e começaram a caminhar. Nesse momento, grande parte das portas e 
janelas das casas com frente para a viela já estavam fechadas.   
122 O Programa Morar Melhor foi lançado pela prefeitura de Salvador em meados de 2015 com o objetivo de 
realizar melhorias, até o ano de 2020, em 100 mil unidades habitacionais localizadas em todos os bairros da 
cidade; sendo que, para cada moradia atendida, seriam disponibilizados 5 mil reais (GOMES, 2017). 
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Figura 14. Janelas: exemplos das situações encontradas nas áreas visitadas 

 
(1) Luz artificial acesa mesmo durante o dia para iluminar o cômodo; (2)remoção da telha de cobertura para 
iluminação da cozinha, em residência localizada na Orla, fato semelhante ao ocorrido no Calabar; (3)parede 

construída pela moradora com tijolos intercalados para iluminar o dormitório, no Saramandaia; (4)janela 
fechada pelo morador com papel para garantir a privacidade, no Saramandaia. 

Fonte: arquivo pessoal 

Os resultados das análises apontam que, em relação à Área Central, são significativamente 

maiores as chances de encontrar domicílios em edificações cobertas por laje aparente (total 

ou parcial) nos domicílios localizados no Subúrbio, na Orla e no Miolo (OR:6,67; IC:2,21-20,13, 

OR:3,5; IC:1,08-11,27 e OR:7,28; IC:2,43-21,81); ocorrendo o mesmo em relação aos espaços 

destinado à secagem da roupa (OR:4,60; IC:2,26-9,38, OR:2,02; IC:1,07-3,82 e OR:2,06; IC:1,12-

3,80). Essa questão, embora pareça sem importância, tem influência no desenvolvimento de 

doenças respiratórias. Utimura (2010) observou, em pesquisa empírica, que a secagem das 

roupas dentro de cômodos destinados a outras finalidades acarreta no aumento da umidade 

relativa do ar e contribui para o surgimento de bolor e fungos; fato que, na referida pesquisa, 

resultou na observação de maior quantidade de residentes com alergias, falta de ar e 

pneumonia, dentre outros sintomas e doenças respiratórias, quando comparados aos outros 

domicílios. Ainda que a autora alerte para a necessidade de mudança de hábito dos moradores, 

essa consequência negativa na saúde não ocorre por questões comportamentais de forma 

isolada. A falta de espaço livre, ainda que sobre a laje, certamente força esse comportamento. 

Os resultados da análise estratificada (Figura 10) apontam que, no Miolo, as chances de 
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encontrar domicílios com doenças respiratórias diminuem em 63% quando estes possuem 

espaço destinado à secagem das roupas (OR:0,37; IC:0,15-0,95).  

A pesquisa foi realizada no período do inverno, época em que chove com frequência em 

Salvador. Sem perder de vista esse fato, combinado com a localização geográfica da cidade, 

junto ao litoral, a presença de mofos nas casas visitadas também pode ser observado pelos 

resultados das medições de temperatura e de umidade relativa do ar. Em um domicílio 

localizado no térreo de uma construção com quatro pavimentos, na rua principal do Calabar, 

contendo apenas uma janela na entrada da casa (a da área de serviço), foi registrado o maior 

percentual de umidade encontrado em relação a todos os domicílios visitados: 86,6%, com 

temperatura de 27,8ºC. No momento da visita, dois ventiladores estavam ligados para ajudar 

a secar as roupas que haviam sido penduradas em varais de chão espalhados pela sala. A 

entrevistada, que havia comprado a casa fazia um ano, e já tinha instalado revestimento 

cerâmico nas paredes dos dois dormitórios para conter a umidade, pensava em se mudar dali 

por não encontrar alternativa que, nas palavras dela, colocasse fim à sensação de sufocamento 

diário.  

Em relação à Área Central, os resultados da regressão logística apontaram que a Orla e o Miolo 

possuem maior probabilidade de terem domicílios com umidade relativa do ar acima de 70% 

(OR:3,75; IC:1,68-8,37 e OR:2,14; IC:1,10-4,15); e menores são as chances de a temperatura 

interna estar acima dos 27ºC (OR:0,36; IC:0,19-0,69 e OR:0,41; IC:0,22-0,76). Já o Subúrbio 

apresenta 84% menor probabilidade de apresentar umidade acima de 70% (OR:0,16; IC:0,09-

0,31).  Na análise estratificada, a temperatura acima de 27ºC mostrou-se um fator de proteção 

contra as doenças respiratórias, uma vez que os resultados apontaram que os domicílios nessa 

situação, em relação àqueles com temperatura abaixo de 27ºC, possuem, no total da amostra 

e na Área Central, probabilidades 40% e 70% menores, respectivamente, de relatarem doenças 

respiratórias (OR:0,60; IC:0,38-0,95 e OR:0,30; IC:0,10-0,89). Em relação à umidade, apesar de 

os gráficos, na análise estratificada, apontarem para associação positiva entre maior umidade 

e as doenças respiratórias, esta não foi considerada significativa. Mas como a maior umidade 

condiciona temperaturas mais baixas, em algumas casas visitadas os moradores mantinham as 

janelas fechadas porque sentiam frio. A Figura 15 ilustra os resultados entre a combinação de 

alta umidade relativa do ar e a ausência ou insuficiência de ventilação natural.  
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Figura 15. Imagens que ilustram as situações mofo em decorrência da umidade excessiva e a solução 
encontrada pelos moradores (parede do quarto com revestimento cerâmico) 

 
Fonte: arquivo pessoal 

Em relação à Área Central, em nenhuma das três regiões foi verificada, de forma significativa, 

maior ou menor associação com os indicadores de densidade utilizados. Em relação à 

associação com as doenças respiratórias, tanto na amostra total quanto na Área Central, os 

domicílios com mais de três moradores por banheiro possuem 2,29 e 3,61 vezes mais chance 

de ter tido um diagnóstico de doenças relacionadas ao trato respiratório do que aqueles que 

residem em domicílios com menor densidade por banheiro (OR:2,29; IC:1,32-3,99 e OR:3,61; 

IC:1,12-11,58). Também foi verificado que, no total da amostra, aqueles que residem  em 

domicílios com densidade de morador por cômodo menor ou igual a 1, a probabilidade de 

apresentar alguma doença respiratória é 43% menor (OR:0,57; IC:0,34-0,96). Os domicílios 

com um morador por cômodo utilizado como dormitório tem 52% menor probabilidade de 

apresentarem doenças respiratórias, quando comparados aos domicílios com maior densidade 

(OR:0,48; IC:0,25-0,93). Na análise bruta, considerando mais de 2 moradores, a associação foi 

positiva e significativa, entretanto, os resultados ajustados pela presença de crianças e idosos, 

apesar desta continuar positiva, não resultou com significância estatística.  

Em relação às quedas (Figura 16), tanto na amostra total, assim como na Área Central e no 

Miolo, os entrevistados em domicílios localizados no pavimento térreo que não utilizam outros 
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pavimentos da edificação, tem menor probabilidade de relatar quedas na residência (OR:0,42; 

IC:0,27-0,64, OR:0,15; IC:0,06-0,39; e OR:0,37, IC:0,16-0,89). De outra maneira, se o domicílio 

ocupa mais de um pavimento, aumentam as chances de quedas, sendo que associações 

significativas foram observadas na amostra total, na Área Central e na Orla (OR:2,27;IC:1,45-

3,57, OR:3,34;IC:1,36-8,21 e OR:3,71; IC:1,45-9,51). Os entrevistados em domicílios localizados 

em edificação com cobertura em  laje aparente apresentarem, na amostra total,  menores 

chances de relatarem quedas (OR:0,49; IC:0,27-0,90). Por outro lado, a probabilidade de cair 

aumenta com a presença de espaços para a secagem das roupa, na Área Central e no Miolo 

(OR:2,66; IC:1,07-6,61 e OR:3,11; IC:1,04-9,3).  

Figura 16. Impacto das características construtivas na ocorrência de quedas na residência. 

 
1- versus domicílios localizados em outro pavimento; 2- versus domicílios com apenas 1 pavimento; 3- versus domicílios sem 

laje aparente; 4- versus domicílios sem espaço para secagem de roupa; 5- versus domicílios com <= 2 morador por 
dormitório; 6- versus domicílios que não usam se espaço de lazer 

Fonte: elaborado a partir dos questionários aplicados durante a visita de campo. 
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Esses resultados apontam para a constatação de que as quedas de escadas e de degraus não 

acontecem por força do acaso. A distribuição da moradia, em mais de um pavimento, ou a sua 

localização acima ou abaixo do nível térreo, evidenciam que a presença de escadas, contribui, 

de maneira decisiva para a ocorrência das quedas. Durante as visitas, foram observadas 

sucessivas situações de escadas sem corrimão. Em uma delas, com a falta de condições 

financeiras da família (constituída pela mãe, filha e neto), uma escada de mão era utilizada 

para permitir o acesso ao piso superior, onde ficava o quarto (primeira imagem da Figura 10). 

A filha da entrevistada caiu sobre a máquina de lavar roupas quando descia a escada segurando 

no colo o filho recém nascido. Ainda assim, apesar de ter se machucado, não procurou 

atendimento médico. Quedas em casas térreas, mas com a presença de degraus também 

foram relatadas. A última imagem da Figura 17 apresenta uma caixote de madeira, simulando 

um degrau, utilizado pelos residentes idosos para subir entre a sala e a cozinha. Na Área 

Central, nos domicílios onde os residentes utilizam os espaços de lazer, a chance de cair é 63% 

menor, em relação aos que declararam não utilizar esses espaços (OR:0,37; IC:0,15-0,95). 

Figura 17. Situações de escadas e degraus utilizados pelos moradores no lado interno e externo da 
moradia. 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Em síntese, como foi apresentado, há diferenças significativas entre as moradias localizadas 

nas quatro regiões da cidade de Salvador. A presente análise foi elaborada considerando como 

referência os domicílios entrevistados da Área Central, mas análises futuras podem explorar o 

quanto as outras regiões se diferenciam entre si, considerando também um maior número de 

domicílios amostrados. As constatações trazidas a partir dos dados coletados, sem perder de 

vista as suas limitações, indicam que determinadas características das edificações e dos 

domicílios estão associadas a piores resultados na saúde. Pelo baixo número de moradores 

com tuberculose, não foi realizada a análise (considerando a amostra estratificada) para 

verificar se existe associação entre as características das moradias e à doença. 

Ao longo do texto foi chamada a atenção para uma série de situações constatadas a partir dos 

resultados das análises, mas é necessário frisar alguns destas. O número de residentes que 

precisaram ser internados por doenças respiratórias é fato bastante preocupante. Diferentes 

aspectos da moradia mostraram-se preditores da doença, como a densidade excessiva, a falta 

de aberturas garantindo a ventilação e a ausência de espaços específicos para a secagem de 

roupa. Apesar dessa associação ter sido explicitada, de forma significativa em determinadas 

regiões da cidades, essa constatação serve de alerta para as outras regiões, sobretudo aquelas 

com verticalização acentuada, como as vistas na Área Central. Por outro lado, o calor 

demonstrou ser um fator protetor, entretanto o desconforto trazido pelas altas temperaturas 

impedem que os moradores sintam-se bem dentro de suas próprias casas. 

A  verticalização pode predizer a ocorrência de quedas que incidem de forma menos grave que 

as doenças respiratórias (uma vez que a maior parte dos moradores que declarou ter caído 

dentro de casa não precisou de internação). Os resultados trazidos para a Área Central  

demonstram que ter espaço destinado ao lazer/esporte na localidade ou em suas 

proximidades é um fator protetor para as quedas na residência, uma vez que os moradores 

devem passar menos tempo dentro de casa, especialmente as crianças. O próximo capítulo irá 

apresentar a metodologia proposta pela presente pesquisa, que circuncrita pelos resultados 

da saúde, pretende ser uma ferramenta para subsidiar o planejamento dos programas de 

melhorias habitacionais.  
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capítulo 4 
as moradias a serem priorizadas  

pelos programas de melhorias habitacionais  

Este capítulo apresenta a metodologia proposta para a identificação das moradias a serem 

potencialmente priorizadas pelos programas de melhorias habitacionais, envolvendo 

diferentes métodos para combinação de variáveis de distintas fontes (censitárias, da saúde, de 

imagens de satélite e de fotogrametria aérea123). Pretende-se que essa metodologia, aplicada 

a Salvador, possa se tornar uma ferramenta de planejamento da política habitacional 

norteando as ações de melhorias habitacionais em campo, mapeando, a partir de critérios 

previamente definidos, as urgências prioritárias com necessidade de atendimento imediato. 

Propõe-se que essas urgências estejam amparadas em dados que revelem a condição de saúde 

dos residentes, uma vez que esta, em última análise e perpassando fatores genéticos, deriva 

principalmente do ambiente construído.  

Dessa maneira, a metodologia proposta, assim como o presente capítulo, está dividida em duas 

etapas ou duas escalas de planejamento: Mapear e Intervir. A primeira etapa consiste na 

construção e combinação de indicadores que revelem a privação da habitação e os resultados 

negativos na saúde, resultando no Índice de Privação Habitacional Associado à Saúde (IPHAS). 

Já a segunda etapa, a partir de uma escala mais aproximada, aponta para indicadores possíveis 

de serem levantados a fim de caracterizar fisicamente o espaço no qual vai se intervir, 

contribuindo para subsidiar o delineamento das estratégias a serem implementadas na etapa 

seguinte, que diz respeito à obra em si e a todo o planejamento que a antecede124.  

4.1. Estrutura da metodologia proposta para identificação das moradias  

Em síntese, a Figura18 detalha a estrutura metodológica utilizada, dividida em cinco etapas:

 
123 Os dados provenientes de fotogrametria aérea podem ser substituídos por imagens coletadas com o uso de 
drones. 
124 Que requerem metodologia própria. Para além do levantamento em campo, elaboração do projeto 
arquitetônico e estrutural (quando necessário) e viabilização dos recursos para a realização da obra, possui uma 
série de especificidades, exigindo a elaboração de estratégias e de ferramentas para aproximação e construção 
de diálogos com a uma população local, que historicamente construiu suas casas na ausência de apoio técnico, 
questões que foram discutidas por Urushibata (2013), Pereira (2013), Nogueira (2013), Gomes (2014) e Coelho 
(2017).  
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Figura 18. Estrutura da metodologia proposta para identificação das moradias com necessidade de 
atendimento prioritário pelos programas de melhorias habitacionais 
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1. A primeira etapa consistiu no levantamento dos dados espaciais (censitários, da saúde, 

de imagens de satélite e de fotogrametria aérea), evidenciados pela literatura, 

desejáveis e possíveis de serem coletados. Esses dados circunscrevem o ambiente físico 

enquanto determinante da saúde e as causas específicas (doenças ou causas externas)  

associadas a condição do espaço construído. Posteriormente, seguiram-se a coleta e 

organização dos dados utilizados, nas diferentes escalas de análise; 

2. Na etapa seguinte, na escala do setor censitário, considerando os dados censitários e 

os extraídos das imagens de satélite, foi construído e espacializado o Indicador de 

Privação Habitacional (IPHAB). Para isso, foi usada uma técnica estatística 

multivariada125, que ajudou a selecionar as variáveis mais relevantes tanto do ponto de 

vista conceitual quanto da sua contribuição para o modelo; 

3. Após a construção do IPHAB, realizou-se a sua validação com o cálculo do Alfa de 

Cronbach (utilizado para medir a consistência interna do indicador composto). 

Também foi calculada a correlação entre o IPHAB e o Índice Brasileiro de Privação (IBP), 

citado no capítulo 2. Apesar do IBP ter finalidade distinta, este é o único índice que mais 

se aproxima do tema da privação habitacional, cujos resultados estão disponíveis (e 

acessíveis) para Salvador, na escala do setor censitário; 

4a.  Já os dados da saúde (de morbidade e de mortalidade por pneumonia, asma, quedas e 

tuberculose), coletados na escala do endereço de residência, após passarem por um 

tratamento prévio (consistindo na correção dos endereços), foram geolocalizados e 

agrupados, por causa específica e por tipo de desfecho, em uma grade regular com 

dimensão de 50m x 50m e de 100m x 100m (variando de acordo com a morfologia 

urbana). Posteriormente, foram calculadas taxas padronizadas por sexo e idade cujos 

resultados foram normalizados e agregados, resultando no Indicador de Condição de 

Saúde (ICS), espacializados na grade de 50m x 50m;   

4b. Os resultados do IPHAB na escala do setor censitário foi transferido para a grade regular 

de 50m x 50m. A grade do ICS foi sobreposta ao IPHAB resultando no Índice de Privação 

 
125 Foi utilizada a Análise de Componentes Principais que já foi trazida pelo Capítulo 2, mas que será melhor 
explicada mais adiante, nesse capítulo.  
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Habitacional Associado à Saúde (IPHAS), que apontou as áreas em piores situações 

combinadas de habitação e de saúde; 

5. Na última etapa, a partir de dados coletados por imagens de altíssima resolução 

espacial foram identificadas características físicas predominantes dentro das células de 

50m x 50m (também chamadas de microáreas), visando subsidiar as intervenções em 

campo. Para exemplificar essa aplicação, foram selecionadas as mesmas áreas 

utilizadas para aplicação do questionário em campo.  

O conceito de privação habitacional 

A moradia autoproduzida, compreendida como aquela realizada na ausência de 

acompanhamento técnico, invariavelmente autoconstruída, não é sinônimo de precário ainda 

que essas duas condições sejam constantemente associadas. Linhares e Morado Nascimento 

(2018) pontuam que o termo (precariedade), manifestado de maneira indiscriminada, é 

utilizado enquanto condição de oposição, ainda que de maneira subjacente, a padrões 

construtivos definidos pela estética das classes dominantes, que representam, por sua vez, a 

menor parcela das moradias construídas no país126. Ainda segundo as autoras, a maneira como 

o termo é empregado esconde as relações sociais e culturais presentes no seu processo 

construtivo e na construção em si, sendo usado como argumento para justificar qualquer 

intervenção nos espaços autoproduzidos, amparados pelo aval da sociedade (não significando, 

por isso, o consentimento da parcela da população foco da intervenção). Nesse sentido, 

Morado Nascimento (2016) observa que a autoconstrução precisa ser valorizada e 

interpretada enquanto manifestação da criatividade e dos saberes construtivos dos seus 

moradores. 

Sem desconsiderar os apontamentos e preocupações trazidas pelas autoras, não se pode 

perder de vista que a autoprodução da moradia popular circuncreve-se enquanto fenômeno 

resultante das diversas privações (sociais e econômicas) sofridas por grande parcela da 

população brasileira dentro da lógica de produção e acumulação capitalistas (OLIVEIRA, 2003). 

Historicamente, essas privações combinadas a ausência de uma política que fizesse frente a 

demanda por moradia, fez da casa própria autoproduzida a única solução habitacional possível, 

 
126 De acordo com a autora e amparada por dados levantados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 
nos ano de 2010, apenas 1/5 dos entrevistados pela pesquisa declarou ter construído a moradia com apoio 
técnico especializado. Dessa maneira, conclui-se que essas seriam as moradias das classes dominantes.    
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permitindo viabilizar, no ambiente doméstico, o planejamento das estratégias de 

sobrevivência das famílias na cidade (KOWARICK, 2017). Essa casa torna-se também o meio 

para o acúmulo de outros bens materiais que, ao longo do tempo, por ser o único patrimônio 

da família, sofre melhorias que são influenciadas pela evolução socioeconômica dos 

moradores e por uma série de fatores externos e internos a sua localização (ABRAMO, 2001). 

Entretanto, essas melhorias podem não assegurar condições mínimas de ventilação e de 

iluminação naturais, por exemplo, contribuindo para a baixa qualidade do ambiente habitado 

com consequências negativas na saúde127 (COELHO, 2017; UTIMURA, 2010; PASTERNAK, 

2016).  

Como já trazido pelo capítulo 2, para os pesquisadores econômicos, o termo privação mensura 

a pobreza em suas múltiplas dimensões, uma vez que se compreende que a renda não é a 

única variável que determina essa condição (TOWNSEND; PHILLIMORE; BEATTIE, 1988; ALKIRE; 

FOSTER, 2009). Uma vez que o espaço habitado também é composto por múltiplos fatores que 

delineiam a condição física da moradia, os pesquisadores que trabalham com dados extraídos 

de imagens de satélite propõem que o termo privação seja empregado para designar o 

conjunto de moradias com acesso restritivo aos serviços urbanos e sujeitas ao adensamento 

excessivo, independentemente da regularidade fundiária da terra (KUFFER et al., 2017a). Para 

esses especialistas, a qualidade da moradia, enquanto fator de risco para a saúde e o bem estar 

dos residentes, deve ser medida dentro do contexto da sua localização (THOMSON et al. 2020). 

A importância da localização na melhor ou pior condição de vida foi apontada pelas pesquisas 

demográficas de Montgomey e Hewett (2005) demonstrando que residentes em domicílios 

pobres localizados em vizinhanças igualmente pobres, têm piores resultados na saúde, uma 

vez que possuem acesso limitado à informação e aos cuidados médicos. Para a disciplina de 

arquitetura, habitação é o termo que abrange a localização do domicílio por dizer respeito não 

só à unidade domiciliar, mas também ao seu grau de inserção no território que condiciona o 

acesso às infraestruturas urbanas e aos equipamentos comunitários (TASCHNER, 1982).  

 
127 A pesquisa de Utimura (2010), em favela no extremo norte de São Paulo, evidenciou essa questão quando 
observou que as casas consideradas pelo senso comum como em melhores condições construtivas (com paredes 
em alvenaria e com a presença de laje), registrou temperaturas mínimas e umidade relativa do ar similares ou 
piores àquelas observadas nas moradias em madeira da mesma favela. A autora sugeriu que a menor quantidade 
de janelas na casa fosse fator decisivo para esses resultados.  
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Na presente pesquisa, compreende-se que a privação habitacional resulta tanto da privação 

vivenciada no espaço físico (a moradia e a sua localização) quanto da privação sofrida no 

âmbito socioeconômico (influenciada pelas características biológicas dos seus moradores, 

como sexo e raça). Embora essas privações se manifestem em resultados negativos na saúde 

do indivíduo observado isoladamente, quando espacialmente concentradas, apontam para 

situações que perpassam características individuais do domicílio e do morador. Nesse sentido, 

o Índice de Privação Habitacional Associada à Saúde (IPHAS) parte do princípio de que essa 

conjunção de fatores contextuais (apontado pelo Indicador de Privação Habitacional – IPHAB) 

sobreposto  à concentração de resultados negativos na saúde (trazidos pelo Indicador de 

Condição de Saúde – ICS) são indicativos de situações a serem observadas de maneira mais 

aproximada, requerendo ações orquestradas tanto do ponto de vista da habitação 

(considerando, por exemplo, programas direcionados à melhoria física da moradia) quanto da 

vigilância em saúde (considerando, por exemplo, campanhas de sensibilização e de promoção 

da saúde), devendo-se ainda considerar ações em outras frentes, como a geração de emprego 

e de renda.  

4.2. O Indicador de Privação Habitacional - IPHAB 

Considerando o conceito de privação circunscrito no âmbito da habitação tratado pela 

presente tese e com base naquilo que foi exposto ao longo dos dois primeiros capítulos, o 

Quadro 4 apresenta as dimensões e as variáveis iniciais que compõem o IPHAB. Esses 14 

indicadores foram evidenciados como significativos tanto do ponto de vista da habitação 

quanto do ponto de vista da saúde, compreendendo-se que essa relação é, por vezes, 

indissociável. A escolha também foi condicionada pela disponibilidade dos dados na unidade 

geográfica utilizada para a análise, o setor censitário. Os indicadores apresentados no referido 

quadro foram considerados como ponto de partida, mas, como já observado no início do 

capítulo, com a aplicação da técnica escolhida para a combinação das variáveis, nem todos 

permaneceram no modelo final. Uma vez que não se tem conhecimento de um outro indicador 

construído, nos moldes aqui propostos, o Quadro 5, apresentado na sequência, pretende 

justificar de maneira minuciosa a escolha desses indicadores. 
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Quadro 4. Estrutura inicial do Indicador de Privação Habitacional (IPHAB) 
Dimensões Indicadores 

Características 
demográficas e 

socioeconômicas 

% População preta, parda e indígena 

% População com 14 anos ou menos 

% População com 60 anos ou mais 

% Mulheres não alfabetizadas, com idade igual ou superior a 15 anos 

Média da renda domicliar per capita 

Adensamento excessivo, 
acúmulo material  e 

insegurança da moradia 
 

Relação de morador por domicílio 

Relação de morador por banheiro 

Relação de banheiro por domicílio 

% Domicílios sem energia elétrica com medidor exclusivo 

Baixa qualidade 
ambiental 

 

% Domicílio sem água por rede 

% Domicílio sem esgoto por rede 

% Domicílio sem lixo coletado por caminhão 

% Área coberta por vegetação 

Média da Temperatura de Superfície Terrestre  (oC) 

Fonte: elaborado para o desenvolvimento da metodologia proposta. 

Quadro 5. Justificativa para a escolha dos indicadores inicialmente considerados pelo IPHAB128 

Indicadores Justificativa  
Características demográficas e socioeconômicas 

População 
preta, parda e 
indígena 
 
 
 

No Brasil, a constatação de que as diferenças racias estão relacionadas com as 
desigualdades socioeconômicas ocorreu apenas nos anos de 1990 e, embora as 
disparidades entre brancos e negros seja inegável, até os anos de 2010 essa 
variável era pouco utilizada nos estudos da saúde pública (ARAUJO, 2009). Essas 
desigualdades também são evidenciadas no espaço. No município do Rio de 
Janeiro, por exemplo, enquanto 48% do total da população é negra (considerando 
os pretos e pardos), na zona sul da cidade, essa proporção é de apenas 17%; já na 
favela do Morro do Cantagalo, em Copacabana, 70 a cada 100 moradores são 
negros, enquanto no bairro da Lagoa, vizinho à favela, essa relação era de 9 a 
cada 100 (GUSMÃO, 2015). Os trabalhos de Carvalho (2016) e, principalmente, 
de Gomes (2017), apresentaram que é a população majoritariamente negra que 
se concentra nas piores condições topográficas e nos miolos das quadras das 
favelas do Rio de Janeiro e de São Bernardo do Campo, respectivamente, 
demonstrando que questões raciais também apresentam padrões espaciais, 
internamente a áreas aparentemente homogêneas. Ainda que não haja consenso 
sobre o uso de indicadores demográficos em índices que buscam medir a privação 
material (ALLIK et al., 2020), o GeoSES (BARROZO et al., 2020) incorporou 
diferenças raciais nos indicadores que medem a pobreza e a renda, assim como 

 
128 Os dados utilizados para o cálculo dos indicadores provêem do último censo demográfico realizado pelo IBGE 
em 2010 (IBGE, 2011)  e constam no Anexo. Somente para o cálculo da temperatura e vegetação, foram utilizados 
dados extraídos das imagens de satélite, que será detalhado posteriormente. 
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Indicadores Justificativa  
o IVS-BH (PMBH, 2012) utilizou a incidência de população não branca nos 
indicadores socioeconômicos.   

População 
com 14 anos 
ou menos 

A composição etária da família, é fator determinante para configurar o nível de 
exclusão socioeconômica nas áreas urbanas (KOWARICK, 2017). Como resultado 
da transição demográfica tardia experimentada pelo Brasil129, entre os anos de 
1950 a 2010, a taxa de fecundidade130 passou de 6,2 para 1,9 filhos por mulher 
(VASCONCELOS; GOMES, 2012). Com a redução desse indicador (e 
consequentemente das taxas de natalidade) houve diminuição da participação de 
crianças e de jovens no total da população (CARMO; CAMARGO, 2018), mas, 
ainda assim, em 2018, estimava-se que as pessoas entre 0 a 19 anos 
representavam 33% da população brasileira (ABRINQ, 2019). Assim como a cor 
da pele, verificam-se desigualdades na presença dessa população no espaço 
intraurbano das grandes cidades brasileiras. Na Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP), por exemplo, no ano de 2000, a incidência da proporção da 
população com até 14 anos ou menos aumentava, conforme se ampliava a 
proporção de domicílios sem rede de esgoto (MARQUES, 2005). Nessa mesma 
região, em 2010, as áreas residenciais ocupadas pela população com menores 
rendimentos (maior proporção de trabalhadores manuais) possuíam o dobro da 
proporção da população de até 10 anos quando comparadas às áreas ocupadas 
pelos trabalhadores com os maiores salários (MARQUES, 2014). A maior presença 
de crianças está intrinsicamente ligada à maior demanda pelos serviços de saúde, 
e, por esse motivo, a proporção de crianças no domicílio foi considerada pelo 
índice de privação de Jarman (1983). O índice de condição de favela para a Índia 
combinou a presença de crianças com a existência de trabalho infantil  (SAJJAD, 
2014). A presença de crianças combinada a outros fatores, como escolaridade, 
também aparecem em índices de privação material construídos para o Brasil, 
como aponta Ychihara et al. (2018).  

População 
com 60 anos 
ou mais 

Se a maior presença de crianças possui relação com piores condições 
socioeconômicas,  a maior presença de idosos tem significado oposto. Nos anos 
2000, nas áreas mais ricas da RMSP, a média da proporção da população com 
idade igual ou superior a 65 anos era sete vezes superior à presença dessa 
população nas áreas mais pobres (MARQUES, 2005). Vasconcelos e Gomes (2012) 
observaram que o envelhecimento da população brasileira começa a ser 
evidenciado a partir dos anos de 1970, com redução expressiva das taxas de 
natalidade e de mortalidade, passando de 10 idosos a cada 100 jovens, em 1950, 
para 44 idosos para 100 jovens, em 2010. Entretanto, as autoras observaram que 
esse indicador, assim como a taxa de fecundidade, alterava-se conforme a região 
do país, sendo que na região Norte existia 25 idosos para cada 100 jovens, e nas 
regiões Sudeste e Sul, essa relação era de 55 para cada 100.  

 
129 Transição demográfica é o fenômeno pelo qual as taxas de natalidade e de mortalidade diminuem, significando 
a passagem de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, sendo que esse processo, de acordo com a 
sociedade, pode levar apenas algumas décadas a mais de um século (VASCONCELOS; GOMES, 2012).   
130 Corresponde a média de filhos por mulher em idade fértil. 
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Indicadores Justificativa  
Mulheres não 
alfabetizadas, 
com idade 
igual ou 
superior a 15 
anos 
 
 

A concentração da pobreza em um território, mesmo considerada na micro-
escala, reflete nas possibilidades de trabalho e no acesso à educação. De acordo 
com Carvalho (2020), viver em vizinhanças homogeneamente pobres diminui as 
chances de as pessoas com menor escolaridade serem indicadas para um 
trabalho, uma vez que estreitam as redes de contato. Por outro lado, Torres et al. 
(2005) observaram que, em São Paulo, os jovens pobres (com renda domiciliar de 
até 3 salários mínimos), têm maior probabilidade de concluir o ensino médio, à 
medida que sua residência se desloca da periferia para as áreas mais elitizadas da 
cidade. Os resultados, segundo a pesquisa, demonstraram que a localização da 
moradia é uma variável tão significativa para a compreensão das desigualdades 
encontradas no acesso à educação quanto outras características, como renda 
domiciliar, sexo, escolaridade dos responsáveis e raça. A maior escolaridade da 
mulher também implica no aumento do rendimento da família, o que pode 
resultar em melhorias na casa (ABRAMO, 2001). A maior escolaridade da mãe 
também está associada com melhores condições de saúde das crianças, uma vez 
que reflete, por exemplo, na decisão da vacinação, reduzindo as mortes por 
causas evitáveis na infância (UN-Habitat, 1981). No Brasil, entre 2001 e 2015, a 
maior mortalidade de crianças com menos de cinco anos de idade foi influenciada 
pela maior presença de mulheres não alfabetizadas com idade igual ou superior 
a 15 anos (MARINHO et al., 2020). Sastry (1996), tida como referência no tema, 
em pesquisa realizada em diferentes cidades brasileiras, concluiu que o maior 
risco de morte no primeiro ano de vida estava correlacionado com a menor 
escolaridade da mãe131. Embora o Brasil tenha melhorado seus índices de 
alfabetização ao longo dos nos de 1990, dados levantados no final dos anos de 
2010 pela PNAD Contínua de 2019 (IBGE, 2021), demonstram que há uma 
tendência de aumento no número de pessoas não alfabetizadas, especialmente 
nas regiões Norte e Nordeste e entre as mulheres. Nesse sentido, a proporção de 
mulheres alfabetizadas reflete as condições socioeconômicas da família ao 
mesmo tempo em que tem influência na condição de saúde.  

Média da 
renda 
domiciliar per 
capita 
 
 

A renda é um marcador clássico utilizado para medir as desigualdades 
intraurbanas. Sua relação com a saúde é compreendida de forma “bidirecional”, 
sendo que piores condições de renda estão associadas a piores condições de 
saúde, seja por dificuldades no acesso ao atendimento preventivo, à alimentação 
adequada, ao saneamento básico e à educação; ao mesmo tempo, compreende-
se que as piores condições de saúde condicionam a menor produtividade do 
indivíduo e reduzem as oportunidades de emprego (SANTOS; JACINTO; TEJADA, 
2012, p. 236). A menor renda também influencia no acúmulo de bens materiais 
duráveis e, no caso da casa, também pode limitar a realização de ampliações ou 
de melhorias físicas (como a execução do reboco, colocação de revestimentos 
etc.) que podem influenciar a condição de saúde. Como já observado pelo 

 
131 Entretanto, a autora observou que em cidades do Nordeste, por exemplo, a presença de saneamento básico 
serviu como susbstituto à educação materna, reduzindo o risco de morte entre crianças com mães menos 
escolarizadas; sendo que os resultados não se alteraram entre as mães com maior grau de educação. 
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Indicadores Justificativa  
capítulo 2, os índices propostos por Paim et al. (2003), Barrozo et al. (2020), Allik 
et al. (2020), somente para citar alguns, utilizaram variações do rendimento 
domiciliar para caracterizar a situação econômica do domicílio e/ou da população 
residente.  

Adensamento excessivo, acúmulo material e insegurança da moradia 
Morador por 
domicílio 

O número de moradores por domicílio é um indicador utilizado para apontar 
diferenças socioeconômicas (MARQUES, 2005) e pode expressar a insuficiência 
do estoque habitacional existente (requerendo políticas para a construção de 
novas unidades) (TASCHNER, 1982). Pela ausência de dados sobre o número de 
cômodos e o número de dormitórios, na escala do setor censitário, a relação de 
morador por domicílio também é utilizada para indicar a qualidade da moradia 
(embora presente em poucos índices). Ainda assim, existe um ponto de atenção 
a ser considerado ao se utilizar esse indicador. Apesar de Marques (2005) ter 
verificado que na RMSP, essa relação conseguiu apontar diferenças existentes 
entre nove tipologias habitacionais (variando entre os mais ricos e os mais pobres 
da cidade), essa constatação ocorreu na escala da área de ponderação. No IVS-
BH (PMBH, 2012), por exemplo, como já comentado no capítulo 2, construído na 
escala do setor censitário, a relação de morador por domicílio foi o indicador que 
recebeu menor pontuação dos especialistas consultados e acabou dispondo 
pouca relevância no índice final.  Portanto, ao mesmo tempo em que se 
compreende a sua utilidade (diante da ausência de outras variáveis que 
expressem a densidade), é necessário observar se esse indicador consegue 
retratar, de acordo com o contexto observado e de maneira satisfatória, as 
diferenças das condições de moradia. 

Morador por 
banheiro132 

Como já observado, o sobreadensamento do domicílio, no Brasil e em outros 
países do Sul Global, é geralmente expresso pela densidade de moradores por 
cômodo ou por dormitório, embora outras métricas sejam usadas, de acordo com 
o contexto e a disponibilidade dos dados. Enquanto nos países europeus, por 
exemplo, o adensamento excessivo é determinado pela ausência de quantidades 
mínimas de dormitórios que variam segundo a composição familiar, o sexo e a 
idade dos moradores (OECD, 2020), em Guiné-Bissau, com contexto cultural 
muito diferenciado, uma pesquisa realizadas no final dos anos de 1990 apontou 
que a densidade de morador por cama demonstrou ser mais sensível para 
predizer a mortalidade infantil por doenças contagiosas do que a razão de 
morador por dormitório ou morador por cômodo, por exemplo (UN-HABITAT, 
1998). No Brasil, como trazido pelo capítulo 2, a partir do censo demográfico de 
2000, o número de dormitórios e o número de cômodos deixaram de ser 
levantados pelo questionário básico, aplicado a todos os domicílios do país, 
impossibilitando o uso desses dados na escala do setor censitário. Ainda que não 
se tenha conhecimento de outros índices que utilizem a relação de morador por 
banheiro, a presente pesquisa considera que esse indicador, possível de ser 

 
132 Banheiro é considerado pelo IBGE (2011, p. 22) como “cômodo que disponha de chuveiro (ou banheira) e vaso 
sanitário (ou privada) e de uso exclusivo dos moradores, inclusive os localizados no terreno ou na propriedade”. 
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calculado na escala do setor censitário, pode ser utilizado para expressar o 
adensamento da moradia133. Compreende-se, portanto, que quanto maior o valor 
resultante dessa relação, piores são as condições habitacionais. 

Banheiro por 
domicílo  
 
 

Diferentemente de outros países do Sul Global, como a Índia, por exemplo, onde 
a presença do banheiro tem uma forte componente econômica, mas também 
possui um viés cultural134, no Brasil, em 2010, apenas 1,02% dos domicílios 
particulares permanentes em aglomerados subnormais não possuía banheiro 
exclusivo (IBGE, 2013). A pesquisa de Coelho (2017) demonstrou, a partir de 
visitas a uma amostra de domicílios localizados em quatro diferentes favelas 
(urbanizadas e não urbanizadas) da cidade de Diadema que o banheiro estava 
presente em todas as moradias e que as inadequações em relação a esse cômodo 
diziam respeito à ausência de revestimento cerâmico e de peças sanitárias (como 
lavatórios, por exemplo). Isso corrobora com as constatações, a partir da leitura 
dos dados censitários, de que, ao menos nas áreas urbanas das médias e grandes 
cidades brasileiras, a utilização de indicadores que medem a ausência desse 
cômodo possivelmente apontem uma população que vive em situação de 
extrema pobreza ou em assentamentos em fase inicial de ocupação. A  pesquisa 
de Mation, Nadalin e Krause (2018), com o uso de dados censitários de 2000 e 
2010, comparou a evolução de indicadores domiciliares dentro das favelas e de 
suas vizinhanças, em cidades de diferentes regiões metropolitanas brasileiras. A 
pesquisa apontou que apesar de terem sido constatadas melhorias importantes 
dos indicadores dos domicílios em favelas, como renda, escolaridade e presença 
de infraestrutura urbana, não foi percebido aumento na mesma propoção de 
domicílios com mais de dois banheiros. De acordo com os autores, esse fato pode 
sinalizar as dificuldades em executar melhorias nessas moradias por limitações 
financeiras das famílias ou pela falta de espaço disponível para a ampliação. 
Apesar de grande parte dos índices existentes utilizarem apenas a existência de 
banheiro enquanto marcador socioeconômico, a presente tese propõe o uso 
dessa relação (banheiro/domicílio) por compreendê-la como uma medida indireta 
da renda representando, na moradia, o acúmulo material da família ao longo do 
tempo135.  

Domicílios sem 
energia 
elétrica com 
medidor 
exclusivo 

Em 2010, o censo demográfico constatou que quase 96% dos domicílios 
localizados nas favelas brasileiras  possuíam energia elétrica e mais de 70% deles 
com medidor exclusivo, sendo que o Nordeste foi o que apresentou maior 
percentual de domicílios nessa condição (PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016). 

 
133 Na escala da área de ponderação, para o município de Salvador, a correlação encontrada entre os indicadores 
morador por banheiro e morador por cômodo foi de 0,976 (p=0,01). Essa correlação foi considerada satisfatória 
para considerar o indicador morador por banheiro como proxy do indicador morador por cômodo.  
134 Por motivos religiosos, na Índia, parte considerável da população defeca ao ar livre. O governo do país faz 
campanhas e instala banheiros coletivos como ação para promover a mudança de hábitos da população. (TAGAT; 
KAPOOR, 2018).  
135 Da mesma maneira que o indicador anterior (morador por banheiro) foi calculada, na escala da área de 
ponderação, a correlação existente entre banheiro por domicílio e cômodo por domicílio. A correlação 
encontrada para Salvador foi de 0,984, para São Paulo foi de 0,976, para o Rio de Janeiro foi de 0,963 e para Belo 
Horizonte foi de 0,994 (todos com p=0,01). 
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Ainda que se observe uma presença expressiva desse serviço, considerado como 
essencial pela Lei Federal n. 7.783/1989 (BRASIL, 1989), a falta de investimento 
na infraestrutura de energia (pelas concessionárias distribuidoras) e o alto custo 
das tarifas ainda são motivos para que muitos domicílios, principalmente aqueles 
localizados em favelas, ainda não tenham acesso regular a energia elétrica 
recorrendo às ligações clandestinas (FOURNIER; PENTEADO; TRIGOSO, 2013). Se 
a ausência de energia elétrica no ambiente doméstico está relacionada com a pior 
qualidade de vida, uma vez que impossibilita a execução de tarefas como o 
preparo e a conservação dos alimentos, ter acesso à internet, e a atividades de 
lazer, como assistir televisão, entre outras, a presença de energia, mas com 
instalações precárias (considerando também o compartilhamento dos medidores 
por duas casas ou mais), além de comprometer a realização das atividades 
mencionadas (uma vez que pode provocar a queima dos aparelhos domésticos), 
também contribui para o maior risco de incêndios e curto-circutos em virtude da 
sobrecarga na rede elétrica. Não existem dados por faixa de renda, mas, de 
acordo com a Abracopel, a grande maioria desses “acidentes” ocorre em 
unidades domiciliares136. O ano de 2010 foi a única edição do censo demográfico 
que coletou, na escala do setor e da área de ponderação, a informação sobre a 
existência de medidor (sendo que questões relacionadas à existência de energia 
elétrica no domicílio foram retiradas dos questionários (do universo e da amostra) 
da edição do censo de 2020. A presença de energia elétrica no domicílio aparece 
nos índice propostos por Alkire e Santos (2010) e por Barrozo et al. (2020). 

Baixa qualidade ambiental 
Domicílios sem 
acesso à água 
por rede geral 
 

A proporção de domicílios sem acesso à água potável está correlacionada com o 
desenvolvimento de doenças como hepatite, verminoses, febre tifóide, entre 
outras, e dessa maneira, a UN-Habitat (2003) observa que a sua ausência 
configura a inadequação da moradia. A falta de acesso à esse serviço revela 
condições de privação do ponto de vista socioeconômico e físico, dos moradores 
e dos domicílios e, ao menos nas grandes cidades brasileiras, a ausência de ligação 
à rede de água tende a retratar assentamentos em fase inicial de ocupação. Tanto 
isso é verdade, que, de acordo com dados de 2010 (IBGE, 2013), quase 90% dos 
domicílios em favelas do país tinha acesso ao abastecimento por rede e, em 
Salvador, nesse mesmo ano, quase 99% dos domicílios em sua área continental 
encontravam-se nessa situação. Embora a tendência a universalização não 
signifique a qualidade do serviço prestado137, esse é o único indicador disponível 
para mensurar o acesso à água. Assim como o indicador de renda, a proporção 
de domicílios com abastecimento de água por rede é considerado pelos índices 

 
136 De acordo com a Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade), em 2020, 
59% dos incêndios ocorridos devido a sobrecarga da rede elétrica ou por curto-circuito foram em domicílios (casas 
e apartamentos) (agenciabrasil.ebc.com.br). 
137 Em Salvador, por exemplo, muitos bairros, localizados principalmente no Miolo e no Subúrbio, não recebem 
água todos os dias, passando por um racionamento velado, chamado de manobra do sistema, quando a 
distribuição para uma localidade da cidade é interrompida para o abastecimento de outra região. 
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IVS-BH (PMBH, 2012), ICS (PAIM et al., 2003), o Geo-SES (BARROZO et al., 2020) 
entre outros.   

Domicílios sem 
ligação à rede 
de esgoto 
 

A ausência de coleta de esgoto adequada está relacionada com a transmissão de 
doenças como a leptospirose dentre outras de veiculação hídrica uma vez que o 
esgoto lançado em fossas rudimentares ou a céu aberto também pode 
contaminar a canalização de água potável interna aos lotes das moradias. Pela 
Fundação João Pinheiro (2015), são considerados adequados os domicílios com 
presença de esgotamento sanitário ligado tanto à rede geral (de esgoto ou 
pluvial) quanto à fossa séptica. Entretanto, essa definição não é unâmime sendo 
que o relatório publicado pelo IPEA (2019) para o acompanhamento dos ODS, 
considerou como adequado apenas os domicílios com esgotamento ligado à rede 
geral. De acordo com o IBGE (2011), em 2010, 64,1% dos domicílios urbanos no 
Brasil estavam ligados à rede de esgoto sendo que esse indicador, nas favelas, era 
inferior (56%), revelando que esse é um problema tanto para a favela quanto para 
o restante das áreas urbanas do país (PASTERNAK, D’OTTAVIANO, 2016). 
Entretanto, nas grandes capitais, o acesso à rede de esgoto pode ser mais 
elevado. Em Salvador, por exemplo, quase 91% dos domicílios na área continental 
estavam conectados à rede (IBGE, 2011). Pela sua relação com piores condições 
de saúde diante da realidade brasileira, invariavelmente esse indicador costuma 
compor grande parte dos índices que medem a condição de vida, como aponta a 
revisão sistemática realizada por Ychihara et al. (2020). 

Domicílios sem 
lixo coletado 
por caminhão 
 
 

Os dados do último censo demográfico apontaram que a coleta de lixo, por 
caminhão e/ou por caçamba de serviço de limpeza, atendia 77,4% e 6,3% dos 
domicílios brasileiros nas áreas urbanas, respectivamente.  Nas favelas das 
grandes cidades, o percentual de lixo coletado por caçamba costuma ser superior 
à média nacional dadas as dificuldades no acesso dos caminhões convencionais. 
Embora os domicílios com lixo coletado por caçambas de serviço de limpeza 
sejam considerados como atendidos pelo serviço urbano, a baixa frequência da 
coleta combinada com as altas densidades demográficas faz com que não seja 
incomum observar detritos espalhados pelas vias de circulação e demais espaços 
públicos nessas localidades (PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016). Como observado 
pelo capítulo 3, os relatos levantados durante as visitas realizadas em Salvador 
apontaram situações não é incomum encontrar moradores quee paguem a 
outros moradores nas respectivas vizinhanças para que levem seus lixos até as 
caçambas, onerando pessoas já fragilizadas do ponto de vista socioeconômico. 
Normalmente os índices de privação apenas observam a presença do serviço, 
independentemente da forma como o lixo é coletado,  entretanto, considera-se 
que a coleta por caçamba, ainda que garanta um destino final adequado ao lixo 
produzido, não atende de forma satisfatória aos moradores e contribui para a 
baixa qualidade do ambiente urbano. Nesse sentido, o indicador que compõem 
inicialmente o IPHAB apenas considera a proporção de domicílios atendidos pela 
coleta por caminhão.   

Cobertura 
vegetal 

Como já trazido pelo capítulo 2, a baixa presença de cobertura vegetal é uma 
característica constantemente associada às favelas e a outras formas de ocupação 
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irregular da terra urbana nos países do Sul Global (KUFFER et al., 2017a, 
PEDRASSOLI, 2016, SOUZA et al., 2007, TAUBENBOCK et al. 2009, STOW et al., 
2013, WEEKS et al., 2007). O processo de formação de uma favela, ao longo do 
tempo, é frequentemente acompanhado da supressão gradativa de vegetação em 
detrimento da construção progressiva das moradias. Pedrassoli (2016) observou, 
com o uso da mistura espectral aplicada sobre uma coletânea de imagens dos 
satélites Landsat-5, 7 e 8, que a dinâmica da formação das favelas na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), entre os anos de 1986 e 2015, esteve 
associada à substituição de áreas vegetadas por substrato, significando a presença 
de solo exposto ou impermeabilizado. A ausência de vegetação combinada com 
as altas densidades construtivas nas favelas, por exemplo, pode contribuir para o 
maior desconforto térmico tornando essas áreas sujeitas ao calor extremo  
(WANG et al., 2018).  

Temperatura 
de 
Superfície 
Terrestre 
(TST) 

A temperatura é considerada a medida que influencia de maneira mais direta a 
noção de conforto138 (IKEFUTI; AMORIM, 2018). Apesar de existirem processos 
termodinâmicos e meteorológicos distintos relacionados à temperatura do ar e à 
temperatura de superfície terrestre (TST), essa última, que é extraída da banda 
termal existente nos sensores infravermelhos embarcados em diferentes 
satélites, pode ser considerada um indicador consistente da variação da 
temperatura do ar (WANG et al., 2018). Ferreira, Pereira e Labaki (2021) 
observaram que, apesar de a temperatura do ar impactar na temperatura das 
superfícies, essa última está associada às características espectrais dos elementos 
que a compõem, sendo influenciada pela presença de vegetação, umidade e 
emissão de radiação dos materiais. Ainda segundo as autoras, as infraestruturas 
verdes, azuis e cinzas, como são denominadas, respectivamente, as superfícies 
naturais vivas vegetadas, os corpos d’água e os elementos artificiais frios (por 
exemplo, as telhas em cerâmica vermelha), promovem: no caso da vegetação, o 
resfriamento do ambiente, ao absorver a radiação solar e possibilitar o 
sombreamento; no caso da água, o armazenamento do calor e a sua retirada do 
ar, pela evaporação; e, no caso dos elementos cinzas, a regulação dos fluxos de 
calor nas áreas urbanas. Em grande parte das edificações, os telhados são as 
superfícies que estão mais expostas à radiação solar e, em função das suas 
características de reflectância (albedo) e emitância, são responsáveis por grande 

 
138 O conforto térmico pode ser definido como o conjunto de reações psicológicas e fisiológicas de uma pessoa 
em relação ao estado térmico do ambiente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1998). De acordo 
com Victor Olgyay (1973), um dos precursores da arquitetura bioclimática, os quatro principais elementos 
relacionados ao ambiente que influenciam o conforto térmico são: a temperatura, a radiação, o movimento do 
ar e a umidade. Diferentes pesquisadores estabeleceram, já em meados do século XX, relações ideais entre 
temperatura e umidade relativa do ar ou entre temperatura do ar e velocidade do vento, sendo que para os países 
tropicais, uma temperatura variando entre 74oF (23,3oC) e 85oF (29,4oC) e umidade relativa do ar entre 30% a 
70% garantiriam o conforto térmico (Ibidem, 1973, p. 17). A partir desses estudos, Olgyay propôs uma carta 
bioclimática identificando zonas de conforto que variam de acordo com a relação entre temperatura do bulbo 
seco e a umidade relativa do ar.  
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parte do calor transferido para o interior das edificações e para o seu entorno 
(PRADO; FERREIRA, 2005). No Brasil, a partir dos anos de 1940, com a 
industrialização dos materiais de construção, o uso das telhas de fibrocimento 
tornaram-se populares, principalmente nas moradias autoconstruídas, pois, 
comparativamente às telhas cerâmicas, possuem menor custo, são mais leves e 
de instalação mais simples, exigindo menor quantidade de madeiramento. 
Estudos com diferentes tipos de cobertura demonstraram que, enquanto as 
telhas cerâmicas vermelha e branca possuem temperaturas de superfície 
inferiores à temperatura do ar, reduzindo a transmissão do calor para o ambiente 
(interno e externo), as telhas de fibrocimento chegam a ter temperatura de 
superfície, em relação à temperatura do ar, superior a 10oC (FERREIRA; PRADO, 
2003). Esses estudos foram realizados com telhas novas, mas é preciso pontuar 
que o desgaste do material, pela ação do tempo e a sujidade, reduzem a sua 
capacidade de reflectância (PRADO; FERREIRA, 2005), aumentando, 
consequentemente, o calor absorvido. Silva e Ribeiro (2005), com o uso de mini-
estações meteorológicas móveis, verificaram que a temperatura do ar nos 
espaços de circulação da favela de Paraisópolis, em São Paulo, apresentou 
extremos de temperaturas altas e baixas, ao contrário do que foi observado no 
Morumbi, bairro vizinho e ocupado por moradias de alta renda. Para as autoras, 
as diferenças entre as temperaturas medidas nas duas áreas foram condicionadas 
pelos contrastes relacionados à morfologia das ocupações, aos materiais 
empregados nas construções e à presença de vegetação. Ainda em Paraisópolis, 
Barros, Lombardo e Chiquetto (2015), utilizando imagem do satélite Landsat-5, 
verificaram que o alto valor de TST medido na escala do pixel, coincidiu com a 
baixa presença de biomassa vegetal e, no sentido oposto, a presença de 
vegetação arbórea, mesmo em áreas densificadas da favela, reduziram a 
temperatura do seu entorno. Santos (2018) observou, a partir de imagens 
extraídas do satélite Landsat-8, que os bairros da cidade de Salvador com maior 
proporção de cobertura vegetal possuíam média de TST mais baixa; no entanto, 
bairros localizados em diferentes regiões da cidade com proporção de vegetação 
aproximadas apresentavam diferenciações em relação à temperatura em função 
da ocupação do solo. Aqueles caracterizados por ocupação prevalente de favelas 
e loteamentos populares, predominantemente ocupadas por moradias 
autoconstruídas, possuíam maior TST do que bairros com ocupação planejada, 
verticalizados e ocupados por população de alta renda. Ferreira (2019) observou, 
a partir de imagens do satélite AQUA, que as áreas periféricas da RMSP 
apresentaram temperaturas mais quentes durante o dia e mais amenas durante 
a noite, característica das ilhas de calor urbanas, mas que, nessas áreas, 
possivelmente o desconforto térmico é experimentado durante os dois períodos, 
uma vez que a alta densidade construtiva horizontal pode estar combinada com 
edificações constituídas de materiais com baixa inércia térmica e ausência de 
ventilação.  
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O IPHAB foi construído na menor unidade geográfica cujos dados censitários são 

disponibilizados pelo IBGE, o setor censitário. De acordo com o último censo, em 2010, o 

município de Salvador estava dividido em 3.592 setores censitários. Para a presente pesquisa, 

do total de setores, 69 não foram considerados, uma vez que não possuíam população 

residente em domicílios particulares permanentes à época da realização do censo (sendo áreas 

ocupadas por vegetação ou, por exemplo, por domicílios coletivos, como presídios e asilos, 

fato que ocorreu em 53 setores);  8 setores tiveram a maior parte dos dados omitidos por 

serem considerados sigilosos (para preservar a confidecialidade dos residentes, uma vez que 

o número de domicílios particulares permanentes era pequena); e, por fim, 7 setores, 

localizados na área insular do município, foram excluídos uma vez que possuem características 

de ocupação muito diferenciadas em relação à área continental139. Antes de ser apresentado 

o método para a combinação das variáveis, faz-se necessário observar como os indicadores de 

temperatura e de vegetação foram extraídos. 

Extração dos dados de temperatura e de vegetação 

O Landsat-8 é o satélite de observação da terra em órbita baixa mais recente da missão 

Landsat, lançado pela agência espacial norte-americana NASA (sigla em inglês de National 

Aeronautics and Space Administration)140 em fevereiro de 2013. O satélite completa um ciclo 

a cada 16 dias, sobrevoando a linha do Equador às 10h00, horário local, com variação de 15 

minutos. Ele consegue capturar, diariamente, cerca de 700 imagens, que ficam armazenadas 

pelos Serviços Geológicos dos Estados Unidos (em inglês, United States Geological Survey – 

USG)141. O Landsat-8 possui dois sensores embarcados: o Operational Land Imager (OLI), com 

nove bandas espectrais; e, o Thermal Infrared Sensor (TIRS), com duas bandas termais. A 

existência desses dois sensores permitem que tanto dados do espectro visível quanto do 

espectro invisível sejam capturados. 

A temperatura de superfície terrestre e a vegetação foram estimadas a partir da imagem 

capturada pelo referido satélite (coleção 1, nível-1) para a órbita 215, ponto 69, com incidência 

 
139 Lembrando que apenas 10% dos domicílios estão localizados nas ilhas pertencentes ao município.  
140 O Landsat-9 foi lançado em 27 de setembro de 2021, em substituição ao Landsat-7, que, juntamente com o 
Landsat-8, capturarão cerca de 1500 imagens diariamente (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY, 2021). 
141 É possível acessar as imagens gratuitamente pelo site da instituição https://earthexplorer.usgs.gov. 
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de nuvens abaixo de 5%. Foram pesquisadas todas as imagens coletadas pelo Landsat 8 desde 

o seu lançamento, e escolhida a imagem registrada em 13 de agosto de 2016, às 12h37 UTC-3 

(fuso horário de Brasília), 9h37 no horário local. Essa escolha foi motivada por se tratar da 

imagem com menor presença de nuvens, cuja existência, em grande proporção, pode enviesar 

tanto a análise dos dados de temperatura quanto a análise dos dados de vegetação. A TST foi 

extraída da banda 10, do TIRS, com resolução espectral variando entre 10,6 a 11,9 μm e 

resolução espacial de 100 metros, reamostrado para 30 metros. Já os dados de vegetação 

foram extraídos das seguintes bandas do OLI: banda 1 (0,43 a 0,45 μm); banda 2 (0,45 a 0,51 

μm); banda 3 (0,53 a 0,59 μm); banda 4 (0,64 a 0,67 μm); banda 5 (0,85 a 0,88 μm); banda 6 

(1,57 a 1,65 μm); e, banda 7 (2,11 a 2,29); com resolução espacial de 30 metros.  

Os níveis de cinza das imagens disponibilizadas pela NASA, a fim de ocuparem espaços mínimos 

de armazenamento, são fornecidos como número digital (DN, sigla em inglês para digital 

number), variando de 0 a 65.536 (216), sendo possível extrair a temperatura de superfície 

transformando esses números em radiância de energia espectral, de acordo com a equação 

de conversão desenvolvida pela NASA (QIN; KARNIELI; BERLINER, 2001) (Equação 1). Em 

seguida, a imagem de radiância da banda 10 foi convertida em valores de temperatura em 

Kelvin (K) pela inversão da equação de Plank aplicada a corpos de radiadores seletivos. 

Posteriormente, foi realizada a conversão da temperatura de Kelvin para Celsius (oC) (Equação 

2). 

 
Na equação 1, Lλ é a radiância espectral, Lmáx(λ)  e Lmín(λ), são a radiância máxima e a mínima 

detectadas pelo sensor no comprimento de onda do infravermelho. Qcalmáx e Qcalmín, são a 

quantização máxima e a mínima do sensor, que se referem aos possíveis valores a serem 

registrados em cada pixel. Na equação 2, k1 = 774,89W/m2*sr*μm e k2 = 1321,08 W/m2*sr*μm 

são as constantes de calibração inerentes a banda termal do Landsat-8, e ε = 0,95 é a 

emissividade média da área, valor adotado considerando as características construtivas da 

cidade de Salvador (SANTOS, 2018). 

Para a extração da proporção de vegetação no pixel foi empregado o modelo linear de mistura 

espectral. Cada pixel de uma imagem é composto por uma mistura de diferentes elementos 
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que possuem respostas espectrais (albedo) disti ntas, podendo ser desmembradas, com o uso 

da mistura espectral (PEDRASSOLI, 2016; SMALL, 2004; SMALL; MILESI, 2013). Portanto, cada 

elemento, comumente chamado de componente, contribuiu com um valor, de acordo com 

sua resposta espectral, sendo que a somatória desses valores, no pixel, é sempre igual a 1 

(KAWAKUBO, 2010). Diante da diversidade de elementos com respostas espectrais distintas 

que podem ser encontrados nas imagens, foram propostos modelos globais que 

possibilitassem simplificar a interpretação delas. A metodologia proposta por Small (2004) e 

replicada por Small e Milesi (2013) demonstrou que quase a totalidade da variância espectral 

de qualquer imagem pode ser explicada pela presença, basicamente, de três elementos: solo, 

vegetação e superfícies escuras.  

Para o processamento das imagens, utilizou-se os recursos disponíveis no Google Earth Engine, 

com acesso gratuito. No Qgis, a média zonal dos valores dos pixeis de temperatura de 

superfície terrestre e de vegetação foram atribuídos ao setor censitário. A Figura 19 espacializa 

os dados obtidos nos pixeis e a média calculada nos setores censitários.  
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Figura 19. Média da Temperatura de Superfície Terrestre (TST) e da cobertura vegetal, no pixel 
(mapas A e B) e no setor censitário (mapas C e D), em 2016. 

 
 

Combinação das variáveis  

A partir dos exemplos trazidos pelo Capítulo 2, diferentes técnicas são utilizadas para a 

construção de indicadores compostos, sendo que todas apresentam qualidades e limitações, 

(A) (B) 

(C)
 

(D) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos dos sensores OLI e TIRS, ambos embarcados no satélite Landsat 
8, imagem datada de 13 de agosto de 2016. 
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uma vez que visam reduzir a realidade, que geralmente é bastante complexa, a uma única 

medida (FOLWELL, 1995).  De acordo com Folwell (1995), Allik et al. (2020a) e Allik et al. 

(2020b), os métodos usualmente utilizados são: adição das pontuações padronizadas, sendo o 

método mais antigo e também mais utilizado pela sua fácil assimilação, correspondendo à 

soma das variáveis previamente transformadas em uma mesma escala142; a média geométrica, 

que corresponde ao cálculo da raiz elevada à enésima variável do produto de todas as 

variáveis143; a classificação e distribuição exponencial, que implica em padronizar as variáveis 

(que podem apresentar distribuições muito diferentes entre si), classificá-las e atribuir uma 

pontuação a cada variável, que após combinadas, são distribuídas exponencialmente, 

permitindo observar os maiores e menores valores144; e  os métodos multivariados, como a 

análise fatorial (AF)145 e a análise de componentes principais (ACP)146, que combina variáveis 

altamente correlacionadas em diferentes componentes que, entre si, não possuem correlação. 

A escolha do melhor método depende do interesse e do objetivo da medida e como já 

observado, independente daquele escolhido, há questões a serem consideradas. Por exemplo, 

na somatória das medidas padronizadas, quando não são atribuídos pesos, supõe-se que todas 

as variáveis têm a mesma importância, sendo que o valor final do índice pode ocultar 

diferenças importantes147 (FOLWELL, 1995). Entretanto, a atribuição de pesos pode ser dada 

tanto a partir das evidências existentes (e quando se trata de um tema novo, a falta de 

literatura pode inviabilizar essa alternativa) ou a partir, por exemplo, de consulta a 

especialistas, sendo que esta é uma tarefa que envolve uma série de condicionantes148   e que 

impossibilita, muitas vezes, que um índice construído para uma realidade específica (seja 

cidade, região ou país) seja replicado em um contexto diferente. Quando opta-se pelo uso da 

média geométrica,  por exemplo, a presença de variáveis com valor igual a zero faz com que 

 
142 Foi utilizado pelos índices de privação de Townsend et al. (1988) e de Cartais e Morris (1989), pelo índice 
brasileiro de privação (ALLIK et al., 2020), e pelo índice de condição de favela por Sajjad (2014) na Índia. Esse 
método também pode ser usado a partir da atribuição de pesos, como o índice de privação de Jarman (1983) e o 
IVS-BH (PMBH, 2012). 
143 Método utilizado para o cálculo do IDH e o IDHM.  
144 Como no índice de condição de vida proposto por Paim et al. (2003). 
145 Como o índice de severidade de favela do México (ROY et al., 2019). 
146 Esse método foi usado por Barrozo et al. (2020), Bonfim et al., 2009), Guimarães et al. (2003), Jankowska et al. 
(2011), Krishnan (2015), Vyas; Kumaranayake (2006), somente para citar alguns.  
147 Por exemplo, áreas com diferentes privações podem resultar o mesmo valor no índice final, impossibilitando 
a identificação dessas diferenças.  
148 Escolha de pessoas reconhecidas, cientificamente e politicamente, como referência no tema, aceitação em 
participar e receber resposta em tempo hábil (NAHAS et al., 2006). 
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essa média também seja zero; já a crítica atribuída à distribuição exponencial é que ela 

artificializa os resultados (ALLIK et al., 2020b). Os pesquisadores ponderam que a ACP é  uma 

técnica que tende a atribuir maior peso às variáveis que possuem uma forte correlação entre 

si e, ao mesmo tempo, um peso menor àquelas com correlação mais fraca (BONFIM et al., 

2009). 

Análise de Componentes Principais - ACP 

De acordo com Barrozo et al. (2020) a principal vantagem da ACP é evitar um problema 

bastante comum à construção de medidas sintéticas, a multicolinearidade149. Bonfim et al. 

(2009) observam como vantagem dessa técnica o fato da não aleatoriedade para atribuição 

dos pesos, uma vez que resultam do comportamento estatístico entre os indicadores dentro 

das áreas geográficas utilizadas. Essa característica permite com que o índice possa ser 

replicado em outras grandes cidades brasileiras. Em virtude dessas duas vantagens, a ACP foi 

escolhida para construção do IPHAB. Como já observado pelo capítulo 2, a ACP consiste em 

reduzir o número de variáveis originalmente observadas em um número menor de elementos, 

chamados de componentes principais. Cada uma das componentes, que não apresentam 

relação entre si, deriva da soma ponderada das variáveis originais (LATTIN et al., 2011) sendo 

que a primeira componente explica a maior proporção da variância observada150, a segunda 

explica uma proporção menor e assim por diante151 (BARROZO et al., 2020).  

Pré-processamento dos dados 

Todos os valores das variáveis obtidas variaram entre 0 e 100, com exceção das variáveis 

representativas da renda per capita, das densidades e da temperatura, por possuírem 

significado direto. Conforme relatado, foram excluídos 69 setores censitários sem dados ou 

com dados apenas parciais. Seguindo procedimento adotado por Barrozo et al. (2020), visando 

evitar problemas operacionais pela presença de muitos zeros, foi acrescida, a todas as 

variáveis, uma constante igual a 10, fato esse que, segundo os autores, não compromete os 

 
149 A colinearidade é definida quando existe um alto grau de relação entre duas ou mais variáveis independentes. 
Vista como problemática, uma vez que pode inviabilizar as premissas para as análises estatísticas. 
150 Variância, pelo conceito de estatística, representa a distância entre os valores observados e a medida central 
(mediana).  
151  Teoricamente, o número de componentes pode ser igual ao número de variáveis originais.  
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resultados obtidos152. É importante observar que antes da ACP ser aplicada, os dados 

precisaram ser padronizados (média igual a zero e desvio padrão igual a 1) para que fossem 

apresentado na mesma escala153.  

Resultados iniciais 

Em termos operacionais, apesar de as variáveis selecionadas estarem conceitualmente 

separadas por dimensão, de acordo com o Quadro 3 (apresentado no início do capítulo), todas 

foram inseridas ao mesmo tempo, a fim de evitar problemas de colinearidade entre as 

variáveis. A ACP foi aplicada com rotação ortogonal varimax154, por meio do pacote estatístico 

SPSS, versão 22. Buscou-se o modelo cujas componentes resultantes (com valores próprios ou 

autovalores155 iguais ou acima de 1) respondessem pela variância igual ou superior a 80%. Os 

resultados iniciais da ACP foram usados para justificar a exclusão das variáveis com baixa 

relação com a componente resultante, denominada de comunalidade156, e que, dessa maneira, 

contribuíam para diminuir a variância total explicada. A Figura 20 apresenta graficamente a 

correlação de Pearson encontrada entre as variáveis157. Enquanto a cor branca, apresenta as 

correlações positivas (variando entre 0 a 1), a cor preta aponta aquelas negativas (entre 0 a -

1). O diâmetro dos círculos representa a intensidade da relação entre as variáveis, portanto, 

círculos com maiores diâmetros, representam correlações mais fortes, enquanto correlações 

mais fracas são representadas por círculos menores. A linha diagonal, no limite inferior do 

gráfico, é igual a 1 (representada pelos maiores círculos brancos), uma vez que indica a 

correlação entre a variável e ela mesma.   

Observa-se, por exemplo, que a renda per capita está inversamente correlacionada com as 

variáveis população preta, parda e indígena (r=-0,905, p=0,01) e morador por banheiro (r=-

 
152 Salvador, por exemplo, possui metade dos seus setores censitários com 0% de domicílios sem ligação de água 
por rede.  
153 No SPSS, esse procedimento é realizado automaticamente. 
154 Varimax é um dos métodos possíveis para aplicação da ACP (sendo o mais utilizado) e consiste na rotação 
ortogonal que minimiza o número de variáveis resultante de cada agrupamento, simplificando a interpretação 
dos dados (PEREIRA; ARAÚJO, 2015).   
155 Em inglês, chamados de eigenvalues, que deve ser acima de um para cumprir o Critério de Kaiser . 
156 A comunalidade é a soma das cargas ao quadrado das correlações entre a variável e cada componente extraída. 
De maneira simplificada, o valor das comunalidades ajuda a compreender o quanto uma variável contribuiu para 
explicar as componentes resultantes (com autovalor acima de 1).  
157 A matriz de correlação de Pearson é o primeiro resultado a ser analisado. Originalmente, essa matriz não é 
plotada graficamente, mas optou-se por utilizar um gráfico por entender que é mais didático e de interpretação 
mais direta, demonstrando como as variáveis encontram-se relacionadas. 
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0,853, p=0,01), enquanto possui uma correlação positiva com a população com 60 anos ou 

mais (r=0,555, p=0,01). Ou seja, observando o conjunto dos setores censitário, quanto maior 

a renda, maior a presença de pessoas idosas em domicílios com menor adensamento e menor 

presença da população não branca. Nota-se, pela Figura 20, que as variáveis de infraestrutura 

apresentam correlações fracas, tanto entre si quanto em relação ao restante das variáveis, e 

que a cobertura vegetal somente possui correlação forte e inversa com a temperatura (ou seja, 

quanto maior a temperatura, menor presença de vegetação).  

Figura 20. Correlação entre as variáveis inicialmente consideradas 

 
Fonte: elaborado a partir dos resultados obtidos 

O modelo inicialmente proposto resultou em três componentes principais (com autovalores 

acima de 1) que responderam pela variância total de 67,8%, sendo que a primeira componente 

respondeu por 36,1% da variância, enquanto as duas seguintes por 16,9% e por 14,7% (Tabela 

5). Além de observar a variância total, outras informações importantes a serem analisadas 

encontram-se na Tabela 6. A primeira informação vem da área cinza da tabela que corresponde 
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à matriz das componentes onde constam os valores da correlação de cada variável com cada 

uma das três componentes principais resultantes. Essa matriz permite observar com qual 

componente a variável tem maior correlação (variando entre -1 e 1), sendo que quanto mais 

próximo dos extremos, maior é a correlação (seja negativa ou positiva). 

Por exemplo, a primeira variável (morador por banheiro) tem uma correlação de 0,893, 0,238 

e -0,154, com as componentes 1, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, é a componente 1 que 

melhor explica o comportamento dessa variável. Se cada um desses valores forem 

multiplicados por eles próprios, obtem-se a proporção da variância que é explicada por cada 

uma das componentes correspondentes. A primeira componente explica (0,893)2 = 0,7974 ou 

79,74% da variância da primeira variável, enquanto as componentes 2 e 3 explicam 8% (0,0800) 

e 2,37% (0,0237), nessa ordem. Se esses valores forem somados, resultam no valor encontrado 

na coluna comunalidades. Portanto, as comunalidades representam o total da variância de 

cada uma das variáveis explicados pelas componentes extraídas (com autovalor acima de 1).  

 
Tabela 5. Total da variância explicada pelo modelo inicial , padrão (não rotacionado) e  

varimax (rotação ortogonal) 

Componente 
Autovalores iniciais 

Somas extraídas das cargas  
ao quadrado  

Somas rotativas das cargas  
ao quadrado* 

Total 
Variância 

(%) 
Acumu-
lado (%) Total 

Variância 
(%) 

Acumu-
lado (%) Total 

Variância 
(%) 

Acumu-
lado (%) 

1 6,143 43,880 43,880 6,143 43,880 43,880 5,051 36,081 36,081 
2 2,236 15,974 59,854 2,236 15,974 59,854 2,379 16,990 53,071 
3 1,110 7,930 67,784 1,110 7,930 67,784 2,060 14,713 67,784 
4 0,997 7,121 74,905       
5 0,767 5,416 80,381       
6 0,664 4,745 85,126       
7 0,578 4,129 89,255       
8 0,511 3,650 92,905       
9 0,417 2,980 95,886       

10 0,197 1,405 97,290       
11 0,134 0,956 98,246       
12 0,127 0,910 99,156       
13 0,090 0,639 99,796       
14 0,029 0,204 100,000       
Fonte: elaborado a partir dos resultados obtidos, calculados pelo programa SPSS, versão 22. 
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Tabela 6. Matriz rotacionada das três componentes principais e valores das comunalidades 
(destacando aquelas abaixo de 0,50), obtidos pelo modelo inicial. 

 Componentes 
Comunalidades 

1 2 3 
Morador por banheiro 0,893 0,283 -0,154 0,901 
População preta, parda e indígena 0,884 0,210 -0,252 0,888 
Banheiro por domicílio -0,883 -0,079 0,149 0,808 
Renda domiciliar per capita -0,875 -0,170 0,247 0,855 
População >= 60 anos -0,745 -0,215 -0,105 0,612 
População<= 14 anos 0,720 0,518 0,023 0,787 
Domicílios sem lixo coletado 0,556 0,052 0,271 0,385 
Domicílios sem medidor 0,238 0,700 -0,033 0,548 
Mulheres não alfabetizadas 0,474 0,654 -0,059 0,656 
Domicílios sem água por rede -0,091 0,624 0,171 0,427 
Domicílios sem esgoto por rede 0,196 0,579 0,447 0,574 
Morador por domicílio 0,305 0,499 -0,199 0,381 
Cobertura vegetal 0,042 0,090 0,900 0,819 
Temperatura  0,354 0,037 -0,850 0,849 

Fonte: elaborado a partir dos resultados obtidos, calculados pelo programa SPSS, versão 22 

Critérios adotados para redução do número de variáveis 

As comunalidades obtidas serviram para ajudar na exclusão de variáveis que usualmente são 

utilizados pelos indices de habitação e de privação material, mas que diante do contexto de 

Salvador (considerando os dados de 2010, na escala do setor censitário) possuem pouco poder 

para explicar as privações habitacionais. Observando-se novamente a Tabela Z, na coluna das 

comunalidades, em negrito, aparecem destacados valores menores que 0,50, correspondendo 

às variáveis morador por domicílio, domicílios sem lixo coletado e domicílios sem água por rede. 

Nas componentes onde cada uma dessas variáveis possuem a maior correlação, a variância 

explicada é considerado baixa.  

Portanto, os resultados trazidos pela tabela de comunalidades foi um dos principais elementos 

norteadores para justificar a exclusão e/ou permanência das variáveis. Como a retirada de uma 

variável modifica o comportamento das demais alterando o número de componentes 

extraídas, o valor das comunalidades e a variância explicada por cada uma das componentes e 

pelo modelo como um todo, o processo de exclusão foi realizado por inúmeras vezes158. 

Partindo do pressuposto de que todas as variáveis inicialmente selecionadas são 

 
158 Ao longo desse processo, quando uma variável (por exemplo chamada de x) era excluída pela primeira vez do 
modelo, a variável excluída que a antecedeu (chamada de y), era novamente colocada no modelo e os resultados 
eram analisados novamente. Isso ocorreu por compreender que a variável y poderia ter um comportamento 
diferente na ausência da variávela x. 
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compreendidas enquanto indicadores de privação, a primeira premissa colocada, como já 

observado, era de que a variância total explicada pelo modelo fosse igual ou superior a 80%.  

Ao mesmo tempo, era desejado que o modelo final fosse composto pelo menor número de 

variáveis possíveis. Nesse sentido, quando duas variáveis que apresentavam comportamentos 

semelhantes (possuíam forte correlação entre si) e, conceitualmente representavam o mesmo 

fenômeno, uma delas era excluída e era verificado o comportamento das demais variáveis e 

do modelo global. Por exemplo, as variáveis banheiro por domicílio e renda per capita possuíam 

uma correlação forte e positiva, correspondendo a r=0.898 (p=0,01), significando que quanto 

maior a renda, maior o número de banheiros encontrados no domicílio. Como a casa é 

compreendida enquanto o acúmulo material da família ao longo do tempo e a renda é o valor 

obtido em um dado momento optou-se pela escolha da variável banheiro por domicílio.  

Apesar da correlação entre as variáveis banheiro por domicílio e morador por domicílio também 

ser forte, mas inversa (r=-0,862, p=0,01), julgou-se que essas variáveis são conceitualmente 

distintas, uma vez que a primeira fala da condição de riqueza da moradia, e a segunda 

representa uma medida de densidade. A variável população com 60 anos ou mais também foi 

excluída, uma vez que se verificou uma correlação relativamente alta com a variável população 

de 14 anos ou menos (r=-0,772, p=0,01), ou seja, onde a população é mais jovem, há menos 

idosos. Dessa maneira, para ter uma única variável que abordasse a característica etária dos 

residentes, optou-se pela exclusão do número de idosos. Já a variável mulheres não 

alfabetizadas foi mantida (ainda que na sua ausência o modelo funcionasse um pouco melhor) 

para atribuir a importância desse indicador, no contexto de Salvador e do Brasil, e apontar  as 

inequidades em saúde. O modelo final, composto por sete variáveis, resultou em duas 

componentes que juntas explicam 80,7% da variância total dos dados (Tabelas  7 e 8).  

Tabela 7. Total da variância explicada: modelo final (não rotacionado) e varimax (rotação ortogonal) 

Componente 
Autovalores iniciais 

Somas extraídas das cargas  
ao quadrado  

Somas rotativas das cargas  
ao quadrado 

Total 
Variância 

(%) 
Acumu-
lado (%) Total 

Variância 
(%) 

Acumu-
lado (%) Total 

Variância 
(%) 

Acumu-
lado (%) 

1 4,038 57,693 57,693 4,038 57,693 57,693 3,819 54,556 54,556 
2 1,610 23,006 80,698 1,610 23,006 80,698 1,830 26,142 80,698 
3 0,639 9,130 89,829       
4 0,301 4,294 91,122       
5 0,199 2,840 96,962       
6 0,124 1,772 98,734       
7 0,089 1,266 100,000       

Fonte: elaborado a partir dos resultados obtidos, calculados pelo programa SPSS, versão 22. 
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Tabela 8. Matriz rotacionada das duas componentes principais e os valores das  
comunalidades, obtidos pelo modelo final. 

 
Componentes 

Comunalidades 
1 2 

Morador por banheiro   0,934   0,174 0,903 
População preta, parda e indígena   0,888  0,280 0,867 
População<= 14 anos   0,879  -0,077 0,778 
Banheiro por domicílio -0,834 -0,250 0,758 
Mulheres não alfabetizadas   0,761 -0,063 0,583 
Cobertura vegetal   0,095 -0,935 0,883 
Temperatura   0,320  0,880 0,877 

Fonte: elaborado a partir dos resultados obtidos, calculados pelo programa SPSS, versão 22. 

Dimensões da privação habitacional 

Considerou-se, a partir do novo agrupamento das variáveis, que a privação habitacional está 

representada por duas dimensões. No caso da primeira componente, que explicou 54,56% da 

variância do modelo, quando os setores apresentam maior número de moradores por 

banheiro (ou seja, casas mais adensadas), são observadas maior proporção de pessoas negras 

e piores condições socioeconômicas (menor relação de banheiro por domicílio, maior 

proporção de crianças e de mulheres não alfabetizadas). Já a segunda componente, que 

representa 26,14% da variância dos dados, resultou do agrupamento de apenas duas variáveis, 

cobertura vegetal e temperatura, sinalizando que quanto menor a presença de vegetação, 

maior é a temperatura de superfície terrestre. Usualmente essas novas dimensões são 

renomeadas, de acordo com o grau da relação das variáveis com a respectiva componente. 

Assim sendo, a primeira componente foi denominada como Adensamento excessivo, 

desigualdades raciais e socioeconômicas, enquanto a segunda componente foi chamada de 

Desconforto ambiental. 

Para cada setor censitário, em cada uma das componentes, a ACP atribuiu uma pontuação 

(considerando a correlação máxima entre as variáveis e as componentes), com média igual a 

zero e desvio padrão igual a 1. Esses resultados foram espacializados nos setores censitários, 

classificados por quintil e aparecem representados nas figuras A e B. Junto aos mapas são 

apresentados os histogramas que apontam como os valores estão distribuídos. A interpretação 

dos resultados precisam estar de acordo com o conceito das componentes e o significado das 

variáveis que as compõem.  Na Figura 21, por exemplo, percebe-se pelo histograma que o valor 

médio não coincide com a mediana. A curva normal é caracterizada por uma assimetria à 

direita, onde concentram-se os setores que possuem maior adensamento e piores condições 

socioeconômicas. O mapa aponta que essa concentração ocorre sobretudo no Miolo e no 
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Subúrbio. Enquanto, à esquerda da média, acumulam-se os setores em condições opostas, 

localizados ao centro-sul da Área da Central e na Orla Atlântica.  

No histograma da Figura 22, que representa a componente Desconforto ambiental, nota-se 

também uma assimetria à direita, com deslocamento da média em relação a mediana. À direita 

da média estão os setores onde há menor presença de vegetação e maior temperatura de 

superfície terrestre, representando as piores condições de conforto ambiental. 

Diferentemente da componente 1, a espacialização desses setores, com valores que 

representam maiores gradações de desconforto, aparecem em todas as regiões da área 

continental de Salvador, sobrepondo-se, principalmente, às ZEIS. Na Orla, na Área Central e na 

parte mais ao sul do Miolo, essa relação fica mais pronunciada.  

Compreende-se que esses resultados revelam a baixa qualidade ambiental, composto pela alta 

densidade construtiva, baixa inércia térmica dos materiais empregados nas moradias e menor 

presença de arborizaçao urbana. Essas relações foram evidenciadas pelos estudos já citados 

de Santos (2018), em Salvador, e por Ferreira (2019), na cidade de São Paulo. Por outro lado, 

há que se pontuar, que no Miolo e no Subúrbio localizam-se as áreas ocupadas por 

remanescentes de Mata Atlântica que, de acordo com o plano diretor municipal, encontram-

se, em sua maioria, em estágio inicial de conservação (PMS, 2016). Embora a presença dessa 

vegetação resulte em menor média da temperatura de superficie, não significa dizer que 

nessas áreas há melhores condições do ambiente construído.  

 

 



 
 

146
 

Figura 21. Espacialização das pontuações obtidas pela componente 1, por setor censitário,  
em Salvador, distribuídas por quintil 

Adensamento excessivo, desigualdades 
raciais e socioeconômicas 
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Figura 22. Espacialização das pontuações obtidas pela componente 2, por setor censitário,  
em Salvador, distribuídas por quintil 

147 
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Resultado final do IPHAB 

Para que as duas componentes resultassem em um indicador sintético, foram adotados 

três procedimentos (Figura H): i) as pontuações resultantes da ACP, para cada setor 

censitário e em cada componente, foram normalizadas para que os resultados ficassem 

entre 0 e 1 ; ii) os valores resultantes da normalização foram multiplicados pelo peso que 

cada dimensão recebeu e, multiplicados novamente por uma constante igual a 10; e iii) os 

valores resultantes das duas dimensões (multiplicadas pelo peso) foram somados. Esse 

valor corresponde ao IPHAB. A Figura 23 apresenta os três procedimentos adotados e a 

Figura 24 espacializa os resultados obtidos. 

Figura 23. Procedimentos adotados para construção do IPHAB a partir dos resultados da ACP 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaboração própria 

O IPHAB variou entre 0 a 10, sendo que valores mais próximos de 0, possuem menor grau 

de privação habitacional, enquanto mais próximos de 10, representam situação oposta. Em 

Salvador, os resultados variaram entre 0,87 a 7,76, demonstrando a amplitude da privação 

habitacional na cidade. O histograma, mostra que enquanto os setores com valores mais 

altos (maior privação) estão concentrados à direita, o lado da curva do histograma que 

agrupa os valores com menor privação (os mais ricos) decresce lentamente em relação à 

média. Como a primeira dimensão do IPHAB foi a componente a qual foi atribuído o maior 

peso, parte dos setores do Miolo e do Subúrbio, mesmo com melhores condições de 

conforto ambiental, apresentam valores altos do IPHAB. Por outro lado, setores em ZEIS 

que possuíam melhores condições socioeconômicas e menor adensamento da moradia, 

apresentaram valor alto do IPHAB porque apresentam também alto desconforto 

ambiental.  

x =   x – x(mín) 
           x(máx) – x(mín) 

Adensamento + 
Desconforto    

Adensamento 
excessivo, 

desigualdades raciais e 
socioeconômicas 

= x *  54,556  * 10 
 80,698 

y =      y – y(mín) 
             y(máx) – y(mín) 

Desconforto  
ambiental 

= y *  26,142  * 10 
 80,698 

Resultado da ACP Normalização 
 

Atribuição do peso IPHAB 
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Indicador de Privação Habitacional (IPHAB) 

149 

Figura 24. Espacialização dos resultados do IPHAB nos setores censitários, em Salvador, distribuídos por quintil. 

Indicador de Privação Habitacional 
(IPHAB) 



 
 

150 
 

Validação dos resultados 

Alguns autores também observam a necessidade de medir a consistência interna do índice a 

partir do cálculo do coeficiente de Alfa de Cronbach (cujo resultado varia entre 0 e 1). Cortina 

(1993) observou que o coeficiente de alfa é utilizado para medir se a variação observada é 

atribuível a fatores gerais e de grupo, ou seja, se o indicador composto mede uma única 

dimensão (ou conceito). Se existe pouca variação, característica desejável para a construção 

de um índice e/ou indicador sintético, o resultado do coeficiente será mais próximo de um159. 

Portanto, calculou-se o Alfa de Cronbach para as duas componentes (individualmente) e para 

o indicador final.  Os valores obtidos foram 0,918, 0,830 e 0,855, para as dimensões 

Adensamento, Desconforto e para o valor final do IPHAB, respectivamente160.  

Outra opção para avaliação do constructo (ou conceito utilizado para a construção da medida) 

é correlacioná-lo com outros índices criados com finalidades semelhantes (ALLIK et al., 2020; 

BARROZO et al., 2020). No caso do IPHAB, como já observado, não existe um outro índice com 

o mesmo objetivo, na escala do setor censitário. Entretanto, enquanto exercício analítico, foi 

utilizado o anteriormente citado Índice Brasileiro de Privação – IBP, lançado ao final do ano de 

2020161. Observa-se que as duas medidas são conceitualmente distintas, pois, enquanto o IBP 

tem por finalidade apontar os extremamente pobres, residentes tanto em áreas urbanas 

quanto em áreas rurais, o IPHAB objetiva evidenciar áreas consolidadas a serem priorizadas 

pelos programas de melhorias habitacionais, direcionado à Salvador (e podendo ser replicado 

em outras cidades com contextos semelhantes).  

A Tabela 9 apresenta as correlações encontradas entre as duas medidas e cada uma das 

componentes que as constitui sendo que a correlação encontrada entre os dois indicadores foi 

 
159 Alguns autores observam que valores acima de 0,50 são considerados satisfatórios (BONFIM et al., 2019) 
enquanto outros argumentam que esse valor deve ser acima de 0,70 (CORTINA, 1993).  
160 O cálculo do Alfa de Cronbach foi realizado no software SPSS, versão 22 (com o uso da ferramenta Reliability 
Analysis). Antes da execução do cálculo, é necessário padronizadar as variáveis originais (z=x-µ/σ, “x” é o valor da 
variável observada, µ é a média do conjunto dos valores (ou seja, do conjunto de setores) daquela variável e σ, é 
o desvio padrão do conjunto de valores da variável observada ). Outra observação importante, é que todas as 
variáveis precisam ter o mesmo sentido do conjunto de dados, ou seja, estarem apontando para a mesma direção. 
Nesse caso, tanto a variável que mede a cobertura vegetal quanto a que mede banheiro por domicílio, cujos 
resultados significam uma condição inversa àquela medida pelas demais variáveis foram multiplicadas por -1. 
161 Como trazido pelo capítulo 2, o IBP é composto pela soma do z-score de três dimensões: renda (% pessoas 
com renda per capita abaixo de 1/2 salário mínimo); escolaridade (% pessoas com 7 anos ou mais, não 
alfabetizadas); e, condições do domicílio (média da porcentagem de pessoas com acesso inadequado ao esgoto, 
ao abastecimento de água, à coleta de lixo e sem banheiro). 
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de 0,72 (p=0,01), sendo que a primeira dimensão do IPHAB (Adensamento), construída apenas 

com dados censitários, apresentou uma correlação maior com o IBP (r=0,86, p=0,01) e um 

pouco mais elevada com o IBP Renda (r=0,87, p=0,01). Uma correlação alta não significa que 

as duas medidas mensuram os mesmos conceitos, apenas aponta que ambas se comportam 

de maneiras semelhantes. 

Tabela 9. Correlação entre o Indicador de Privação Habitacional (IPHAB) e o Indice Brasileiro de 
Privação (IBP) 

 IPHAB IPHAB 
Adensamento 

IPHAB 
Desconforto 

IBP 
 

IBP 
Renda 

IBP 
Escolaridade 

IBP 
Domicílio 

IPHAB 
 

1       

IPHAB 
Adensamento 

0,865 1      

IPHAB 
Desconforto 

0,502 0 1     

IBP 
 

0,715 0,864 -0,065 1    

IBP 
Renda 

0,773 0,866 0,047 0,950 1   

IBP 
Escolaridade 

0,613 0,768 -0,103 0,885 0,764 1  

IBP 
Domicílio 

0,208 0,410 -0,293 0,630 0,413 0,498 1 

Fonte: elaborado a partir dos resultados da pesquisa e com dados do IBP (CIDACS, 2020) 

Até o momento foram apresentadas as justificativas para a escolha das variáveis que 

compuseram o IPHAB, sua unidade de análise e o método para combinação e extração das 

principais dimensões que circuscrevem a privação habitacional, de acordo com o conceito ora 

delineado. No próximo item, seguindo a mesma lógica de apresentação, será detalhado o 

indicador construído para avaliar a condição de saúde, o ICS. 

4.3. O Indicador da Condição de Saúde - ICS 

Conforme já observado nos capítulos anteriores, a literatura aponta que piores condições 

materiais e socioeconômicas resultam em piores condições de saúde. Por esse motivo, os  

dados de saúde, principalmente as taxas de mortalidade infantil ou de mortalidade geral, são 

utilizados frequentemente enquanto elementos para validação da medidas utilizadas para  

mensurar as condições de vida material e/ou social de uma população. Entretanto, na 

metodologia aqui proposta, os dados relacionados à condição de saúde não serão utilizados 

para validação do modelo, mas sim como elemento norteador para uma primeira aproximação 

às áreas cuja privação habitacional apontada pelo IPHAB coincida espacialmente com piores 

resultados em saúde. Nesse sentido, foi proposto o Indicador da Condição da Saúde – ICS 
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construído a partir de registros internação hospitalar, notificação compulsória e óbitos 

(chamados também de desfechos) e por quatro causas específicas (pneumonia162, asma163, 

quedas não-intencionais ocorridas na residência164  e tuberculose165), ocorridas no município 

de Salvador, por pessoas residentes no município, entre os anos de 2008 a 2012166 (Quadro 6). 

Ressalta-se que o ICS permite que sejam incorporados outros resultados negativos na saúde, 

de acordo com a disponibilização de dados. Diferentemente do IPHAB que foi calculado na 

escala do setor censitário, o ICS será construído sobre uma proposta de subdivisão da grade 

estatística publicada pelo IBGE em 2016, a ser apresentado em seguida. 

 

 

 

 
162 De acordo com a 10a Classificação Internacional de Doenças – CID 10, foram considerados os seguintes códigos 
constantes no Capítulo X: J12.0, J12.8, J12.9, J15.0, J15.2, J15.6, J15.8, J15.9, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9. No 
caso das internações hospitalares, foi considerada a doença principal, responsável pela internação, e no caso dos 
óbitos, considerou-se  a doença como a causa básica da morte.   
163 Para os códigos relacionados à asma, também constantes no Capítulo X da CID-10, foram considerados, como 
causa principal da internação e como causa básica do óbito: J45.0, J45.1, J45.8 e J45.9.  
164 Os códigos relacionados às quedas acidentais constam no Capítulo XX, da CID-10, que trata das causas externas 
de morbidade e mortalidade. Foram considerados os códigos: W10.0, W10.9, W11.0, W11.9, W13.0, W13.9, 
W17.0, W17.9, W18.0, W18.9, W19.0, W19.9. Para a internação, esse código consta dentre aqueles secundários, 
uma vez que nunca é a queda o motivo principal da internação, mas o trauma ocasionado pelo evento. Em relação 
ao registro do óbito, foi considerada, assim como os demais desfechos, como a causa básica da morte. É 
importante pontuar que os dois primeiros dígitos do código referem-se ao tipo de queda. Foram consideradas 
aquelas que poderiam ter relacão com a condição construtiva da moradia, como quedas de escadas e degraus 
(W10), queda em escada de mão (W11), queda de ou para fora do edifício ou outras estrututuras W13), outras 
quedas de um nível ao outro (W17), quedas no mesmo nível (W18), e quedas sem especificação (W19). O último 
dígito do código corresponde ao local de ocorrência da queda, sendo que os locais considerados na residência 
(dígito 0) e em local  não especificado (dígito 9).  A opção por também considerar as quedas sem especificação e 
eventos ocorridos em local não especificado é motivada pelas pesquisas realizadas pelo VIVA Inquérito 2017 
(MINISTERIO DA SAUDE, 2019), onde consta que, nas principais capitais do país, a maior ocorrência de quedas, 
em 2017, foi na residência, variando entre 50% a 70%, sendo que, em Salvador, respondeu por 65% do total de 
quedas.  Ainda segundo o estudo, a maior proporção de quedas ocorre no mesmo nível (57%), seguida por quedas 
de escadas (18%), sendo que as quedas de leitos, mobília e brinquedos, bastante comum entre idosos e crianças, 
respondeu por pouco mais de 10% do total.  A base de dados de internações hospitalares em Salvador 
(considerando os registros geolocalizados) apontam que enquanto as quedas na residência, pelos diferentes CID’s 
apresentados, respondem por 38% do total de internações, as quedas em locais não especificados respondem 
por 62%. Enquanto que em quase 53% do total de registros, a queda ocorreu em local não especificado. Isso 
possivelmente aponta, para uma subnotificação dos registros ocorridos. 
165 A classificação da tuberculose consta no Capítulo I da CID-10 e foram considerados os seguintes códigos como 
causa da notificação e causa básica do óbito: A15.0, A15.2, A15.3, A16.2, A16.9. 
166 Inicialmente, o período considerado seria relativo ao intervalo de 10 anos, entre 2008 a 2017. Os dados 
disponibilizados pelas secretarias de saúde do Estado da Bahia e do Município de Salvador foram condizentes 
com esse período. Entretanto, como será apresentado, em virtude da necessidade de sucessivas correções das 
bases de dados e pela falta de tempo e de recursos humanos para tal atividade, optou-se por utilizar os dados 
correspondentes ao período de apenas cinco anos.  
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Quadro 6.  Estrutura do Indicador de Condição de Saúde (ICS) 

Dimensões Indicadores 

Morbidade 

Taxa de incidência acumulada de internação hospitalar por pneumonia (por 1.000 residentes) 

Taxa de incidência acumulada de internação hospitalar por asma (por 1.000 residentes) 

Incidência acumulada de internação hospitalar por quedas (por 1.000 residentes) 

Incidência acumulada de notificação por tuberculose (por 1.000 residentes) 

Mortalidade 

Taxa de mortalidade por pneumonia (por 10.000 residentes) 

Taxa de mortalidade por asma (por 10.000 residentes) 

Taxa de mortalidade por quedas (por 10.000 residentes) 

Taxa de mortalidade por tuberculose (por 10.000 residentes) 

Unidade de análise 

As delimitações dos setores censitários variam ao longo do tempo, em virtude do adensamento 

das áreas, a fim de que um mesmo recenseador consiga entrevistar todos os domicílios. Assim 

sendo, quando aumenta a densidade de um setor ou uma nova área é ocupada, novos setores 

são delimitados, alterando os perímetros dos setores adotados no ano-censitário anterior. No 

município de Salvador, por exemplo, em 2010, houve um aumento de 42% no número de 

setores censitários em relação aos existentes no ano de 2000. Essas alterações demandam 

uma série de procedimentos para permitir a comparabilidade dos dados entre os períodos 

estudados. Essas questões não são recentes167, mas apenas em 2016, a partir da pesquisa de 

Bueno (2014), o IBGE propôs a redistribuição de alguns dados básicos coletados pelo censo de 

2010168 em uma grade estatística regular. Essa nova forma de disponibilização dos dados foi 

possibilitada pelos avanços tecnológicos envolvidos na coleta em campo do referido censo, 

atribuindo ao questionário as coordenadas espaciais do domicílio vinculado a uma base de 

logradouros (IBGE, 2016).  

No Brasil, a grade é composta por um conjunto de células regulares cujas dimensões variam 

conforme o uso do solo. Quando urbano, suas dimensões são de 200m x 200m, e, quando 

rurais, 1.000m x 1.000m (IBGE, 2016). De acordo com Bueno (2014, p. 81), a proposição de 

 
167 Outros países, especialmente aqueles localizados no Norte Global, já adotam a grade estatística como  base 
para disseminação de seus dados demográficos. De acordo com o IBGE (2016), o primeiro país a disponibilizar 
seus dados em grade estatística foi o Japão, nos anos de 1960, e países da Europa iniciaram testes a partir de 
1970. 
168 Esses dados são: população residente, total, feminina e masculina e número de domicílios. 
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uma grade estatística têm dois principais objetivos, “estabilidade espaço-temporal e 

integração de dados de fontes diversas”, repercutindo, ao final, na ampliação do “poder 

analítico” (BUENO, 2014, p. 114). Entretanto, a mesma autora alerta para o fato de que a 

divulgação dos dados na grade não pode violar o princípio do sigilo estatístico, que ocorre 

quando uma área definida como unidade censitária possui quatro domicílios ou menos. 

Embora o IBGE, a partir da proposição da grade estatística, tenha aberto à possibilidade de 

análise dos dados envolvendo novos arranjos espaciais, definidos de acordo com a necessidade 

dos pesquisadores, a dimensão da célula de 200m x 200m (resultando em uma área de 40.000 

m²), não atende às pesquisas que se debruçam ao estudo das áreas ocupadas por favelas.  

Nesse sentido, Pedro e Queiroz Filho (2017), a partir de um estudo de caso na subprefeitura 

de São Mateus, na cidade de São Paulo, observaram que apenas 12% dos setores classificados 

como subnormais possuíam áreas superiores a 40.000m². Na referida pesquisa foi testada a 

adequação das grades em diferentes dimensões concluindo que as células de 25m x 25m 

conseguiriam se adaptar melhor à maior parte das favelas existentes na região estudada. 

Entretanto, os autores reconheceram que a redistribuição dos dados censitários em uma grade 

com esse nível de detalhamento poderia impossibilitar o processamento dos dados, além de 

comprometer o sigilo dos moradores (uma vez que parte considerável das células poderia 

conter menos de cinco domicílios). 

Atualmente, com a maior disponibilidade de dados acessíveis, principalmente aqueles 

extraídos das imagens de diferentes satélites, tem sido proposta a construção de uma base 

global única visando a integração de dados de diferentes países e de fontes diversas, 

possibilitando o acompanhamento da evolução das metas dos ODS169. Essa discussão foi 

trazida pelos pesquisadores que integram o Idea Maps, projeto já citado no Capítulo 2, que 

propuseram, a partir de uma dezena de estudos de caso em diferentes países do Sul Global, 

uma grade estatística com dimensão de 100m x 100m para mapeamento com maior nível de 

detalhe de diferentes gradações de privação urbana (KUFFER et al., 2021). Nessa mesma linha, 

a pesquisa de Vanhuysse et al. (2021), ao observar que pequenas favelas poderiam ser 

omitidas na grade de 100m, propôs, a partir de um estudo na cidade de Nairobi, uma grade de 

50m x 50m. Nessa base, com o uso de dados extraídos de imagens de alta resolução espacial 

 
169 Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS foram trazidos, ao menos no que cabe ao tema da 
habitação, pelo capítulo 2.  
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obtidos por diferentes satélites, foi demonstrado que a referida grade permite apontar as 

heterogeneidades da ocupação do solo urbano. 

Retomando o objetivo da presente pesquisa, que é o de subsidiar o planejamento para os 

programas de melhorias habitacionais, compreende-se que a grade estatística viabiliza a 

sobreposição de resultados coletados e obtidos em escalas distintas (na escala do setor 

censitário e na escala do endereço de residência), além de identificar as células (áreas menores 

que os setores censitários) a serem potencialmente priorizadas pelos atendimentos. Em 

relação à dimensão da grade, assim como trazido por Pedro e Queiroz Filho (2017), 

compreende-se que a célula de 200m x 200m não é adequada para o estudo de favelas. É certo 

que os autores referiram-se aos problemas envolvendo favelas de pequenas dimensões, assim 

como o estudo trazido por Vanhuysse et al. (2021), mas mesmo em favelas maiores, o uso da 

célula na dimensão da grade proposta pelo IBGE  acaba por homogeneizar espacialmente 

condições muito distintas, sendo que o nível de detalhamento dos dados fica aquém daqueles 

oferecidos pelos setores censitários. No caso de Salvador, os setores censitários170 possuem, 

em média, 243 domicílios e aqueles com alguma proporção da sua área ocupada por ZEIS, 

possuem entre 14 a 1.300 domicílios, com média de 255 domicílios por setor. Realizar vistorias 

detalhadas em mais de 200 domicílios, demandaria ou muitos profissionais ou muitos meses 

apenas nessa etapa, considerada a fase inicial da intervenção em si.  

Pretende-se, dessa maneira, que os dados da saúde que, a grosso modo, são aqueles que 

nortearão o mapeamento (geolocalizados por endereço de residência, possibilitando 

agregações em unidades de áreas mais reduzidas, com maior nível de detalhamento) 

funcionem como uma lupa, reduzindo também as possibilidades de intervenção. Somente para 

exemplificar essa questão, a área ocupada pela ZEIS Nordeste de Amaralina, em Salvador 

possuía, em 2010,  105 setores censitários, sendo que 87% destes encontravam-se totalmente 

inseridos no perímetro da ocupação, e o número de domicílios nos setores variava entre 75 a 

394, com média de 227 domicílios. Já pela grade estatística original (200m x 200m), a mesma 

ZEIS é formada por 56 células, sendo que menos de 60% desse total estava totalmente inserida 

no seu perímetro. O número de domicílios com essa nova divisão varia entre 6 a 681, com 

média de 339. Pela grade de 50m x 50m a ocupação é conformada por 663 células, 97% destas 

 
170 Considerados aqueles ocupados e localizados na parte continental do município. 
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encontram-se totalmente inseridas no perímetro da ZEIS e o número de domicílios estimados 

varia entre zero a 72, com média de 33 unidades residenciais. A Figura 25 ilustra o exemplo 

trazido. 

Figura 25. Exemplo de distribuição dos domicílios particulares permanentes de acordo  
com a unidade geográfica: setor censitário, grade estatística (200m x 200m) e proposta de  

subdivisão da grade (50m x 50m).  
 

 
Fonte: elaborado a partir de dados do IBGE (2011) e IBGE (2016). 

Em face das vantagens apresentadas pelo uso das grades estatísticas, especialmente no que 

diz respeito a sua estabilidade espacial e temporal, propõem-se o uso da grade com dimensões 

que variam conforme a sua finalidade. Como a taxa de incidência de um determinado resultado 

em saúde é definido pelo número de registros de casos dividido pelo número de pessoas 

potencialmente afetadas por um dado período de tempo, áreas com baixa densidade 

populacional, que apresentam denominadores muito pequenos, ainda mais quando 

estratificados por sexo e idade, resultam em taxas muito elevadas. Por outro lado, áreas com 

alta densidade populacional (como, por exemplo, os conjuntos habitacionais verticais), mas 

com muitos casos concentrados, uma vez que o endereço residencial é o mesmo, também 

podem decorrer na mesma resposta. Para evitar que isso ocorresse, a grade da saúde foi 

elaborada com células de duas dimensões, diferenciadas de acordo com a morfologia urbana 

sobre à qual se aplicam. Sobrepostas predominantemente ao uso residencial habitacional 

horizontal, de alta densidade construtiva, as células assumiram dimensão de 50m x 50m; 

quando sobrepostas ao uso residencial horizontal de baixa densidade construtiva ou 

predominantemente vertical, tiveram dimensão de 100m x 100m (Figura 26).  

 

Setores censitários Grade de 200m x 200m (original) Grade de 50m x 50m (proposta)   
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Figura 26. Exemplo da espacialização da grade estatística subdividida em duas dimensões (50m x 50m 
e 100m x 100m). 

  
Fonte: elaborado com o uso da ortofoto de Salvador (PMS, 2018) e do IBGE (2016) 

A grade da saúde apenas foi utilizada para a elaboração do cálculo das taxas, sendo que os 

resultados foram transferidos para a grade de 50m x 50m, utilizada também para a 

espacialização do IPHAS171. 

Cálculo da proporção de domicílios e da população na grade 

Na sudivisão da grade estatística, foram estimados, proporcionalmente a área ocupada pelo 

setor, o número de domicílios particulares permanentes, a população residente nestes 

domicílios e a distribuição dessa população por sexo e faixa etária172, como exemplica a Figura 

27. É necessário dizer que os polígonos de vegetação e outras áreas naturais não ocupadas173 

foram extraídas das áreas das células antes de serem calculadas as proporções ocupadas pelo 

setor174. 

 
171 Essa dimensão justifica-se pela necessidade de operacionalizar o programa de melhorias habitacionais. Pois, 
uma vez que as áreas a serem priorizadas são identificadas, o passo seguinte refere-se ao reconhecimento da 
realidade em campo, demandando recursos humanos para ampliar, dessa maneira, o quadro da situação que foi 
previamente identificada pelo mapeamento. 
172 Esses valores são necessários para o cálculo das taxas de incidência padronizada por sexo e idade dos 
diferentes resultados em saúde. 
173 Foram consideradas áreas não ocupadas os corpos d’água e áreas remanescentes de Mata Atlântica, de acordo 
com o Mapa 7A, e os parques urbanos existentes, de acordo com o Mapa 7, ambos integrantes da LM 9.069/2016; 
e a delimitação das dunas, mapeadas com o uso de imagens do Landsat 8, capturadas em setembro de 2016 e 
cedidos gentilmente por Santos (2018). 
174 Visando agilizar o processamento, as áreas ocupadas pelos logradouros (ruas, vielas, becos, escadarias) não 
foram extraídas.  



 
 

158 
 

Figura 27. Exemplo do cálculo do número de domicílios e população, de acordo com a proporção da 
área do setor inserida na célula de 50m x 50m. 

 
Fonte: elaborado com o uso da ortofoto de Salvador (PMS, 2018) e de dados do IBGE (2010) 

Aquisição e tratamento dos dados para a composição do ICS 

Antes de descrever as etapas  pelas quais os bancos de dados foram submetidos é importante 

observar a finalidade das três bases, uma vez que isso acarreta na maior ou menor precisão 

dos dados ali contidos refletindo, ao final, na proporção de endereços localizados. A 

tuberculose é uma dentre as quase 50 doenças e agravos de notificação obrigatória no país 

todo (BRASIL, 2020), contidas no Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN, 

que foi criado em 1993 e regulamentado em 1998. Os estados e municípios, responsáveis por 

alimentar o SINAN, também possuem autonomia para incluir a essa listagem outros desfechos 

que julgarem relevantes dentro de seus contextos específicos. A finalidade do sistema é 

subsidiar a construção de políticas nacionais e locais de vigilância em saúde, contribuindo para 

subsidiar estudos que avaliam o risco, por exemplo, do desenvolvimento de determinada 

doença na população em geral ou em populações específicas, possibilitando a implementação 

de ações e monitoramento dos seus impactos.  

Especificamente, no caso da tuberculose, doença que deve ser notificada semanalmente pelas 

secretarias municipais de saúde, enseja no recebimento, financiado pelo SUS, dos 

medicamentos destinados ao tratamento do indivíduo que, quando seguido de maneira 

ininterrupta, tende a durar seis meses. Nesse sentido, para a vigilância em saúde, a 
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identificação da pessoa bem como do seu local de residência são necessários para o acesso e 

para o acompanhamento ao tratamento. É perceptível que essa base de dados, em 

comparação com as outras duas utilizadas pela presente pesquisa, é cuidadosamente 

preenchida e, para além dos campos destinados ao nome do logradouro, número e bairro, 

existem outros campos onde constam observações adicionais que contribuem para a 

localização mais precisa do endereço residencial, como pontos de referências e nomes atuais 

e antigos, informações fundamentais para localizar endereços em loteamentos populares que 

tiveram os nomes das ruas alterados.  

As informações sobre as mortalidades são preenchidas pelas unidades notificadoras175 e 

recolhidas pelas secretarias municipais de saúde que são as responsáveis pela verificação do 

correto preenchimento, identificando inconsistências e solicitando complementação ou 

retificação das informações e são enviadas às secretarias estaduais de saúde, que também 

devem revisar os dados antes de encaminhá-los, a cada três meses, à coordenadoria nacional, 

vinculada ao Ministério da Saúde. Esses dados, por fim, são consolidados e disponibilizados 

pelo Sistema de Informações de Mortalidade – SIM, criado em 1975, pelo MS. Para os quatro 

desfechos estudados, ainda que as mortes estejam associadas a múltiplas causas, foi 

considerada a causa básica do óbito que corresponde a doença ou a lesão que originou todas 

as outras condições que levaram aquela pessoa à morte.  

A partir da declaração de óbito, a causa básica é determinada por um conjunto de regras 

aplicadas pelo codificador, que é um especialista da secretaria municipal ou estadual de saúde, 

capacitado para tal atividade.  Por ser um evento único e, no Brasil, assim como em muitos 

países do mundo, de registro obrigatório, as causas básicas de óbitos são uma fonte 

comumente utilizadas por pesquisadores e pelos órgãos públicos para avaliação das diferenças 

na qualidade de vida, podendo contribuir, ao final, para o melhor direcionamento das políticas 

públicas. Ainda que exista uma série de cuidados no preenchimento da declaração de óbito, 

com sucessivas revisões pelas secretarias de saúde até a sua consolidação, os dados acerca do 

endereço da pessoa falecida, fundamental para permitir a sua correta geolocalização, 

 
175 De acordo com o Manual de Procedimentos do Sistema de Informações de Mortalidade (MS-FUNASA, 2001, 
p. 15), as unidades notificadoras são  “estabelecimentos de saúde (para os óbitos hospitalares), institutos médico-
legais (para os óbitos por violência), serviços de verificação de óbitos (para óbitos naturais sem assistência 
médica), cartório do registro civil (para falecimentos ocorridos em localidades sem médico) e os próprios médicos. 
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principalmente em pequenas áreas, é uma limitação apontada por outras pesquisas (PINTO 

JUNIOR, 2020176).  

Já os dados relacionados à internação hospitalar alimentam o Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS – SIH/SUS e tem como objetivo principal a transferência de recursos 

federais aos estados e/ou aos municípios para que esses possam repassá-los aos 

estabelecimentos de saúde (públicos e privados conveniados ao SUS) visando o pagamento 

dos gastos relacionados às internações e aos procedimentos aos quais os pacientes foram 

submetidos. Os dados oriundos desse sistema também são utilizados para orientar a abertura 

de novos leitos e outros procedimentos administrativos (LAURENTI et al., 2010). Cada 

procedimento realizado e a internação em si gera uma autorização de internação hospitalar 

(AIH), que é aprovada ou rejeitada para pagamentos pelas secretarias de saúde responsáveis 

pela gestão do sistema177, embora ambas sejam encaminhadas mensalmente ao ministério da 

saúde.  Dessa maneira, uma única internação pode gerar diferentes AIH, de acordo com o 

tempo de permanência e a necessidade de tratamento do paciente. Essa base de dados é 

menos utilizada pelas pesquisas em saúde uma vez que diz respeito apenas às hospitalizações, 

ensejando a contabilização apenas dos casos em que houve busca pelo atendimento médico e 

que esse não foi solucionado no atendimento ambulatorial ou nos atendimentos de pronto-

socorros pagos pelo SUS, ficando de fora, portanto, as internações pagas pelos próprios 

pacientes e convênios médicos.  

Moreira e DutilhNovaes (2011) contabilizaram que 88% das internações hospitalares, no Brasil 

em 2006, ocorreram via SUS, entretanto esse percentual é variável de acordo com a região do 

país (LAURENTI et al., 2010). Um dado que é bastante utilizado para estimar a proporção da 

população atendida pelo SUS, é a taxa de cobertura dos planos de saúde fornecido pela 

Agência Nacional de Saúde - ANS.  Em 2008, Salvador possuía o equivalente a 25% da sua 

população como beneficiária de planos de saúde, ao passo que, essa proporção, em dezembro 

de 2012, era de 28% (SIB/ANS/MS, 2021). Embora um mesmo beneficiário possa ter vínculos 

com diferentes planos de saúde, a partir dessas taxas, estima-se que mais de 60% da população 

residente em Salvador, entre os anos de 2008 a 2012, acessava os serviços de saúde via SUS. 

 
176 https://cidacs.bahia.fiocruz.br/ibp/videos-ibp/ 
177 O sistema pode ser centralizado na secretaria de saúde municipal ou estadual ou ainda contar com gestão 
compartilhada entre estado e município, como é o caso de Salvador, desde o ano de 2011. Antes dessa mudança, 
a gestão era apenas do município.  
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Como a presente tese focaliza as áreas com moradias com algum grau de privação habitacional, 

supõe-se que a grande maioria da população residente em tais condições seja de usuárias do 

serviços públicos de saúde.  

Uma vez que os dados relacionados às internações hospitalares foram provenientes de duas 

fontes distintas (Estado e Município), a primeira ação relacionada especificamente as bases de 

internação hospitalar, foi fazer a junção dessas informações. Anteriormente, visando evitar 

diferentes AIH pela mesma causa de hospitalização para o mesmo paciente, foram excluídas 

as AIH relacionadas a um único prontuário do mesmo estabelecimento de saúde, 

permanecendo o registro com a data mais antiga (referente à data da entrada do paciente na 

unidade de saúde). Diante do que foi apresentado, após a aquisição dos dados, os três bancos 

passaram por cinco etapas diferentes, entre a correção até a espacialização dos endereços, 

conforme a Figura 28. Como as quatro áreas visitadas para aplicação dos questionários foram 

utilizadas também para uma análise mais detalhada dos resultados da metodologia proposta, 

os endereços localizados nessas áreas foram checados individualmente, considerada essa a 6ª 

etapa178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178 O projeto de pesquisa que originou a presente tese passou pelo comitê de ética em pesquisa da Prefeitura 
Municipal de Salvador e pelo sistema CEP/CONEP, via Plataforma Brasil. Foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Número do Parecer 2.999.990, aprovado em 05 de 
novembro de 2018. 
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Figura 28. Diagrama com as etapas utilizadas para geolocalização dos registros por endereço de 
residência e construção do ICS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguindo a lógica apresentado pelo diagrama, a primeira etapa consistiu na correção 

ortográfica dos nomes dos logradouros e dos bairros. Para isso, a coluna da planilha onde 

constavam o nome dos logradouros foi disposta em ordem alfabética e, nesse momento, já se 

observavam grafias diferentes para um mesmo logradouro, localizado no mesmo bairro. A 

partir disso, procedia-se a busca do logradouro no GoogleMaps. Caso o logradouro fosse 

encontrado, adicionava-se a numeração predial e, posteriormente, com o auxílio das imagens 

em solo obtidas pelo GoogleStreetView, verificava-se se a residência apontada pelo 
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GoogleMaps correspondia com a numeração predial observada nas imagens. Caso os 

resultados dessas duas buscas fossem positivos, corrigiam-se, diante da necessidade, todos os 

endereços com o mesmo nome de logradouro localizados no mesmo bairro, atribuindo a cada 

um a respectiva numeração predial. Caso fosse verificado que o google maps não localizava a 

numeração de forma automatizada, procedia-se a busca pelo google street view até que a 

residência ou outra numeração predial mais próxima fosse encontrada e extraíam-se as 

coordenadas relacionadas ao ponto. A Figura 29 ilustra um exemplo de como um logradouro 

somente ao ser identificado na base do OpenStreetMaps (à direita) conseguiu ser identificado, 

posteriormente, no google maps (à esquerda). 

Figura 29. Exemplos da consulta pelo endereço no open street maps (à direita) e identificação manual 
do endereço posteriormente com a ajuda do google maps (à esqueda). 

 
Fonte: Google Maps (2020) e PMS (2018). 

Quando o endereço não era encontrado, outras duas bases de logradouros eram consultadas, 

a dos Correios179 e a do OpenStreetMaps, localizada no site da prefeitura de Salvador180. Como 

a geolocalização dos endereços foi realizada com interface do google, apesar das outras duas 

bases serem consultadas, ao final, retornava-se ao google maps para verificar como o nome 

constava em sua base, de forma que a grafia da correção coincidisse. Quando não encontrado, 

eram atribuídas manualmente as coordenadas da localização mais próxima ao endereço 

 
179 https://buscacepinter.correios.com.br/app/logradouro_bairro/index.php 
180Disponível na página da prefeitura de Salvador: http://mapeamento.salvador.ba.gov.br/geo/desktop 
/index.html#on=layer/default;scalebar_meters/scalebar_m;orto2016/Ortoimagem_Salvador_2016_2017&loc= 
76.43702828517625;-4278080;-1445884 
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(Figura XW). Dentre as cinco etapas, essa foi a mais demorada, levando quase dois anos181, 

uma vez que os erros encontrados foram bastante diversificados182.Como o banco de 

notificação de tuberculose é mais detalhado, como já mencionado, muitas vezes recorria-se a 

este para conseguir identificar os logradouros, especialmente quando os nomes fornecidos 

diziam respeito a denominações antigas, atribuídas quando da abertura dos loteamentos183. 

Em outras situações mais complexas, por exemplo, como nos endereços localizados na 

Península de Joanes, onde a maior parte dos registros não fornecia os nomes das ruas, mas 

sim o número da quadra e o número do lote, foi verificada a necessidade de elaboração, 

auxiliada pelas imagens capturadas pelo street view, de um mapa do loteamento (Figura 30). 

Da mesma maneira, mapas de apoio também foram elaborados para a localização dos 

endereços em bairros do Miolo, como Castelo Branco, Cajazeiras, Águas Claras e São Cristovão, 

somente para citar alguns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
181 O tempo de ajuste de nomes se deu pelo grande periodo de dados da base, que inicialmente seria de 10 anos, 
pela impossibilidade de automatização das correções, uma vez que os erros eram de diferentes naturezas, e pela 
necessidade de desenvolver atividades em outras partes da pesquisa.  
182 Como, por exemplo, a travessa Caio Mário, que foi digitada como Caio Maio, à troca de letras como no caso 
da travessa Paracaína que apareceu digitada como Porocaina, até erros que somente foram identificados pela 
busca de nomes com alguma semelhança fonética, como, por exemplo, a rua Chile que constava como rua Shirley 
ou a rua Adelmário Pinheiro escrita como rua Ademario Coelho. 
183 Por exemplo, a via principal do bairro da Liberdade, denominada Estrada da Liberdade, era antigamente 
chamada de rua Lima e Silva e apareceu com essa grafia em diferentes registros correspondendo a pessoas 
distintas. Somente foi possível identificar essa via porque nas observações vinculadas ao endereço no banco de 
notificação de tubercolose apareciam menções do tipo, “a rua da escola estadual” ou a “rua das lojas americanas”.   
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Figura 30. Exemplo dos mapas elaborados para a identificação dos endereços na Península do Joanes, 
com identificação das quadras (em vermelho) a partir das imagens extraídas do googlestreetview 

 
Fonte: própria, a partir das imagens do Google Street View, capturadas em maio de 2019. 

Vencida essa primeira etapa, foram excluídos da base de dados todos os endereços que não 

conseguiram ser identificados, seja porque estavam incompletos (sem a numeração predial, 

sem o nome do logradouro, sem o nome do bairro184 ou cujo endereço não foi encontrado, 

mesmo após todas as tentativas descritas anteriormente). Observa-se que muitas ocorrências 

com endereços em conjuntos habitacionais, sobretudo os verticais e especialmente os 

localizados no Miolo, apesar de constarem o nome do conjunto e o número do bloco, não 

foram localizados pela impossibilidadede de geolocalizar o bloco específico, mesmo com o uso 

das imagens do street view. Visando evitar uma concentração de ocorrências sobre um mesmo 

ponto, esses endereços foram excluídos. Na etapa seguinte (3ª etapa) os endereços foram 

 
184 Endereços sem bairro também eram procurados e caso fossem encontrados em apenas um bairro, este era 
acrescido ao endereço. Endereços que não existiam no bairro informado, eram verificados se existiam nos bairros 
vizinhos.  
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geolocalizados com o Google Maps Geocoder API (Application Programming Interface) no 

Google Tabelas185.  

Na 4ª etapa, os endereços foram espacializados no Qgis, versão 3.14, e foi realizada uma nova 

checagem a fim de verificar a existência de sobreposições dos pontos. Para tanto, para cada 

base de dados foram construídos polígonos Voronoi186 e, posteriormente, os pontos foram 

contabilizados dentro de cada polígono. Essa contagem resultou em uma tabela onde buscou-

se verificar todos os polígonos que apresentassem sobreposição de cinco pontos ou mais (no 

caso dos bancos de dados das internações hospitalares), três pontos ou mais (no caso do banco 

de tuberculose), e com dois pontos ou mais (no caso da base de mortalidade). Dessa maneira, 

foram identificados pontos com endereços distintos mas aos quais, durante o processo de 

geocodificação, foram atribuídas as mesmas coordenadas. A Figura 31 apresenta a distribuição 

dos pontos (à esquerda), os polígonos Voronoi construídos a partir dos pontos  (ao centro) e a 

identificaçao da sobreposição, em um único ponto, de endereços distintos que receberam as 

mesmas coordenadas (à direita).  

Figura 31. Exemplo da construção do polígono Voronoi sobre uma das bases de dados e identificação 
de pontos com sobreposição de nove endereços distintos. 

 
 

 
Fonte: própria, a partir de dados da PMS 

A partir dessa constatação, identificou-se a necessidade de uma 5ª etapa, não prevista 

inicialmente, que consistiu no retorno às bases de logradouros anteriormente citadas para a 

localização dos endereços incorretamente geolocalizados. Nessa fase, considerada a última, 

 
185 Existe uma limitação diária para a geolocalização sendo que, com o uso do e-mail institucional da Universidade 
de São Paulo era possível localizar mais de 10 mil endereços diariamente, enquanto que com o uso de um outro 
email da plataforma gmail (mas não institucional) a quantidade de enderços geolocalizados diariamente era de, 
aproximadamente, dois mil endereços.   
186 Conforme trazido pelo Capítulo 1, o diagrama do tipo Voronoi foi utilizado por John Snow para construir um 
mapa que comprovasse, para as autoridades em saúde de Londres, sua teoria sobre a concentração dos casos em 
torno da bomba da Broad Street.  

Espacialização dos pontos Polígonos de Voronoi 
Contagem dos pontos e 

identificação de sobreposições 
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também foi utilizada a base de face de logradouros do IBGE (2020), no formato shapefile. Após 

novas buscas, os endereços não localizados, foram excluídos. Realizou-se, ainda, uma análise 

mais refinada nas quatro áreas objeto das visitas de campo (que foram utilizadas para 

exemplificar o uso das imagens de altíssima resolução espacial, apresentado ao final do 

capítulo). 

De acordo com Bueno (2014), a qualidade da grade estatística relaciona-se com a 

geocodificação (vinculando um domicílio a um ponto do logradouro) que, por sua vez, decorre 

da qualidade do endereço do domicílio entrevistado. E essa qualidade varia, segundo a autora, 

conforme a presença de edificações com numeração predial, e, no Brasil, situações muito 

distintas eram observadas. Enquanto o Estado do Pará, possuía, em 2010, 17% dos domicílios 

sem numeração predial, no Estado de São Paulo, apenas 5% encontravam-se na mesma 

condição. No caso dos endereços dos registros em saúde, a correta localização é indispensável 

para a identificação das áreas prioritárias. É importante pontuar que toda a dificuldade 

relatada e o tempo demandado para o tratamento das bases de dados, futuramente, serão 

desnecessários ou, demandarão menos esforços. Isso se dará por alguns motivos. O primeiro 

deles é que as plataformas colaborativas que ajudam na identificação dos endereços, como o 

OpenStreetMaps e o Adress for all, tornam-se cada vez mais robustas e confiáveis.  

Entretanto, há limitações para a identificação de endereços em situações como as encontradas 

na Penísula do Joanes e em diferentes bairros do Miolo da cidade, assim como em muitas 

favelas, como já mencionado. Nesse sentido, é importante observar como algumas iniciativas, 

em âmbito nacional, visando melhorar a gestão na saúde e contribuir com os estudos 

epidemiológicos, poderão também ajudar na identificação das áreas prioritárias para os 

programas de melhorias habitacionais. Os agentes comunitários de saúde da família utilizam 

equipamentos eletrônicos com gps ativo para registro das visitas, vinculando as coordenadas 

geográficas do domicílio ao histórico de saúde da família e do indíviduo, viabilizando assim a 

identificação do endereço nas localidades com maior dificuldade de identificação. Com a 

obrigatoriedade de informatização do Sistema Único de Saúde - SUS187e outras iniciativas que 

 
187 A partir da aprovação da Lei Federal n. 13.787/2018 que estabelece a criação de uma plataforma digital 
única para a guarda, o manuseio e o armazenamento do prontuário do paciente atendido pelo SUS.  
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passam a incorporar também os atendimentos pela rede privada188, todos os dados de saúde, 

vinculados aos respectivos pacientes, formarão um cadastro único.  

Morbidade e mortalidade, em Salvador, entre 2008 a 2012  

Entre 2008 a 2012, somados os registros fornecidos pelas secretarias de saúde do Estado da 

Bahia e do Município de Salvador, foram contabilizadas quase 28 mil AIH, sendo que estas 

perfaziam 26.974 prontuários únicos. As internações causadas pela pneumonia foram 

responsáveis por quase 79% desse total, seguidas pelas quedas acidentais (11,8%) e pela asma 

(8,5%). Em relação às notificações por tuberculose, o banco fornecido pela SMS de Salvador 

possuía 12.712 registros, sendo que 76% referiam-se a novos casos. Em relação à quantidade 

de óbitos, o município contabilizou, no período de cinco anos, 3.598 registros pelas causas 

estudadas, sendo que 68,5% desse total teve como motivo principal da morte a pneumonia. A 

Tabela 10 apresenta os números de registros iniciais e finais, após a aplicação das cinco etapas 

descritas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

188 Pelo PL n. 3.814/2020, em tramitação no Congresso, torna obrigatório que todo o histórico de saúde de 
qualquer pessoa atendida pela rede pública e/ou pela rede privada deverá integrar uma plataforma digital única.  
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Tabela 10. Registros dos bancos de dados pelos desfechos estudados, antes e após a geolocalização. 
 

Total Pneumonia Asma 
Quedas na 
residência 

Tuberculose 

          Morbidade 
Total de AIH ou de notificações 40.618 22.050 2.593 3.263 12.712 
Prontuários ou casos novos 36.679 21.239 2.547 3.188 9.705 
Antes da geolocalização 
    Endereços encontrados 29.205 17.225 1.869 2.048 8.063 
    Endereços imprecisos 7.333 4.024 678 1.140 1.491 
    PPL ou PSR1 151 0 0 0 151 
Após a geolocalização 
    Endereços encontrados 27.388 16.257 1.781 1.943 7.407 
    Localizados após nova busca 1.267 810 47 45 365 
    Não encontrados 540 148 41 60 291 
Total de registros cujos 
endereços foram geolocalizados2 

28.655 
(78,12%) 

17.067  
(80,35%) 

1.828 
(71,78%) 

1.988 
(62,36%) 

7.772 
(80,08%) 

Total de registros excluídos 2 
8.024 

(21,88%) 
4.172 

(19,64%) 
719 

(28,23%) 
1.200 

(37,64%) 
1.933 

(19,92%) 

         Mortalidade 

Total de óbitos  3.598 2.465 152 502 479 
Antes da geolocalização      
    Endereços encontrados 2.859 1.955 120 419 365 
    Endereços imprecisos 739 510 32 83 114 
Após a geolocalização      
    Endereços encontrados 2.653 1.816 112 392 333 
    Localizados após nova busca 179 116 06 25 32 
    Não encontrados 27 23 02 02 0 
Total de registros cujos 
endereços foram geolocalizados 

2.832 
(78,69%) 

1.932 
(78,36%) 

118 
(77,12%) 

417 
(83,07%) 

365 
(76,20%) 

Total de registros excluídos  
766 

(21,29%) 
533 

(21,62%) 
34 

(22,88%) 
85 

(16,93%) 
114 

(23,78%) 
1.População privada de liberdade (PPL) ou população em situação de rua (PSR). 
2. Percentual calculado em relação ao total de registros apontado na segunda linha da tabela “Prontuários ou casos novos”. 

Fonte: elaborado a partir de dados disponibilizados pela PMS (2018) e  
Governo do Estado da Banhia (2018) 

Em relação às morbidades, observa-se que a base com a maior perda de endereços foi a de 

hospitalização por quedas (com 38%), enquanto melhores resultados foram alcançados com 

as bases de internação por pneumonia e de notificação por tuberculose, ambas com menos de 

20% do total de endereços não localizados. Sobre a base de tuberculose, já foi mencionado 

que ela é bastante detalhada, permitindo uma localização mais precisa dos endereços e 

contempla todas as pessoas residentes em Salvador com diagnóstico da doença. Em relação 

às hospitalizações por pneumonia, acredita-se que pelo fato de a base de dados conter maior 

número de registros que se referiam sobretudo às crianças (como será mostrado adiante), as 

internações provavelmente ocorreram com a presença do responsável, fato que pode ter 

contribuído com informações mais completas sobre a localização da residência. Por outro lado, 

os atendimentos por quedas, como será observado, concentram-se entre as pessoas de 15 a 
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59 anos e, possivelmente, pelo grau de urgência, as internações tenham ocorrido na ausência 

de um acompanhante, fato que gerou a menor completude das informações prestadas.  

Diferentemente das internações hospitalares, em que uma mesma pessoa pode passar por 

diferentes internações, a morte é um evento único e, apesar de ser consequência de inúmeros 

fatores encadeados, é sempre destacada uma causa maior, considerada a causa básica do 

óbito. Nesse sentido, o banco de dados de óbitos por todas as causas analisadas totalizou, 

inicialmente, quase 3.600 registros (equivalente a 10% do total de casos de morbidade). Sendo 

que nesse banco houve, ainda, uma perda de 21% do total de  registros, sendo observada 

menor perda nos óbitos por quedas na residência. A partir da geolocalização dos dados, foram 

calculadas a taxa de internações (por pneumonia, asma e quedas) e de notificações por 

tuberculose (de acordo com a equação 1), e a taxa de mortalidade acumulada pelas mesmas 

causas (seguindo a equação 2), ambas acumuladas no período de cinco anos (2008 a 2012).  

Nº total ou por faixa etária de internações/notificações pela causa, em Salvador, entre 2008 a 2012 x 1.000 
                                 População total ou por faixa etária residente em Salvador, em 2010 

(Equação 1) 
 

 
Nº total ou por faixa-etária de óbitos pela causa, em Salvador, entre 2008 a 2012  x 10.000 

                                     População total ou por faixa etária residente em Salvador, em 2010 
(Equação 2) 

 

Na Tabela 11 são apresentadas as taxas de morbidade e de mortalidade, pelas quatro causas 

específicas, por sexo e faixa-etária. Todos os registros tratam-se de hospitalizações, 

notificações ou óbitos ocorridos em Salvador e de residentes no município.  
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Tabela 11. Incidência acumulada e taxa de mortalidade, para o período de cinco anos (2008 a 2012), 
causadas por pneumonia, asma, quedas na residência e tuberculose, por sexo e idade, em Salvador. 

Registros entre  
2008 a 2012 

Total População de 
0 a 14 anos 

População de 
15 a 59 anos 

População com  
60 anos ou mais 

População Feminina Masculina Feminina Masculina Feminina Masculina 
População total  (2010) 2.668.747 255.714 262.610 999.760 903.697 151.770 95.196 
Pneumonia 
  Hospitalizações189  
   Incidência acumulada 
  Número de óbitos 
   Taxa de mortalidade 

 
17.067 

6,40 
1.932 
7,24 

 
5.762 
22,53 

66 
2,58 

 
6.918 
26,34 

64 
2,44 

 
982 
0,98 
120 
1,20 

 
1.182 
1,31 
248 
2,74 

 
1.229 
8,10 
833 

54,89 

 
994 

10,44 
601 

63,13 
Total de hospitalizações 
Total de óbitos 

12.680 (24,46/1.000) 
130 (2,51/10.000) 

2.164 (1,14/1.000) 
368 (1,93/10.000) 

2.223 (9,00/1.000) 
1.434 (58,06/10.000) 

Asma 
  Hospitalizações  
   Incidência acumulada 
  Número de óbitos 
   Taxa de mortalidade 

 
1.828 
0,68 
118 
0,44 

 
619 
2,42 

4 
0,16 

 
975 
3,71 

3 
0,11 

 
73 

0,07 
20 

0,20 

 
54 

0,06 
16 

0,18 

 
65 

0,43 
50 

3,29 

 
42 

0,44 
25 

2,63 
Total de hospitalizações 
Total de óbitos 

1.594 (3,07/1.000) 
7 (0,14/10.000) 

127 (0,07/1.000) 
36 (0,19/10.000) 

107 (0,43/1.000) 
75 (3,04/10.000) 

Quedas na residência 
   Hospitalizações  
    Incidência acumulada 
   Número de óbitos 
    Taxa de mortalidade 

 
1.988 
0,74 
417 
1,56 

 
85 

0,33 
3 

0,11 

 
219 
0,83 

4 
0,15 

 
423 
0,42 
29 

0,29 

 
919 
1,02 
137 
1,52 

 
182 
1,20 
113 
7,45 

 
160 
1,68 
131 

13,76 
Total de hospitalizações 
Total de óbitos 

304 (0,74/1.000) 
7 (0,14/10.000) 

1.342 (0,71/1.000) 
166 (0,87/10.000) 

342 (1,38/1.000) 
244 (9,88/10.000) 

Tuberculose 
   Notificações  
    Incidência acumulada 
   Número de óbitos 
    Taxa de mortalidade 

 
7.772 
2,91 
365 

(1,87) 

 
130 
0,51 

1 
0,04 

 
143 
0,54 

2 
0,08 

 
2.650 
2,65 
60 

0,60 

 
3.939 
4,36 
176 
1,95 

 
334 
2,20 
38 

2,50 

 
576 
6,05 
88 

9,24 
Total de notificações 
Total de óbitos 

273 (0,53/1.000) 
3 (0,06/10.000) 

6.589 (3,46/1.000) 
236 (1,24/10.000) 

910 (3,68/1.000) 
126 (5,10/10.000) 

Fonte: elaborado a partir de dados disponibilizados pela PMS (2018) e  
Governo do Estado da Banhia (2018) 

No período analisado, as internações por pneumonia concentraram-se entre a população de 0 

a 14 anos, observando-se o maior número bruto de internações e a maior taxa de incidência 

(24,46 /1.000), enquanto entre as pessoas com 60 anos ou mais foram registradas taxas 

menores de internação (9,00/1.000), entretanto, foi nessa população que se verificaram as 

maiores taxas de mortalidade (58/10.000). Em relação ao sexo, as taxas de internação são 

maiores entre as pessoas do sexo masculino, em todas as faixas etárias, seguindo o mesmo 

comportamento em relação aos óbitos, com exceção da mortalidade entre as crianças, que é 

um pouco maior entre as meninas (2,58/10.000) em relação aos meninos da mesma idade 

(2,44/10.000). Embora menos expressivas, esse mesmo comportamento é observado em 

relação a (à) incidência de asma. As taxas de internação pela doença são maiores entre as 

 
189 O valores correspondentes as hospitalizações referem-se ao número de prontuários. 
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crianças (3,07/1.000), mas os óbitos são superiores entre a população com 60 anos ou mais 

(3,04/10.000). Em relação ao sexo, diferenças são observadas nas internações dentre a faixa 

etária de 0 a 14 anos onde a população masculina apresenta maior taxa (3,71/1.000) em 

relação à população feminia (2,42/1.000), e os óbitos acometem mais as mulheres com 60 

anos ou mais (3,29/10.000) em relação aos homens da mesma faixa etária ( 2,63/10.000). 

Em relação às internações por quedas na residência, a maior proporção de internações esteve 

concentrada dentre a população de 15 a 59 anos (correspondendo a 67% do total de registros), 

mas a taxa de incidência foi maior entre a população com 60 anos ou mais (1,38/1.000) em 

relação à população da faixa etária anterior (0,71/1.000). Da mesma maneira que as demais 

causas,  a taxa de mortalidade é superior entre a população mais idosa (9,88/10.000) em 

relação às populações mais jovens (0,87/10.000 entre os que tinham de 15 a 59 anos e de 

0,14/10.000 entre os que tinham de 0 a 14 anos). Em relação ao sexo, a população masculina 

é maioria, e nas duas primeiras faixa etária, os registros de quedas entre essa população são, 

no mínimo, duas vezes superiores aos registros da população feminina.  Em relação aos óbitos, 

os homens também são maioria e as taxas de mortalidade, na faixa etária intermediária, é mais 

de cinco vezes superior nessa população em relação à população feminina; enquanto na 

população idosa, a mesma relação é notada, mas com menor diferença (1,84 vezes superior 

nos homens em relação às mulheres).  

A notificação por tuberculose, em números absolutos, é maior entre a população de 15 a 59 

anos, concentrando 85% dos registros. Entretanto, a faixa etária seguinte (com 60 anos ou 

mais) é que apresenta a maior taxa (3,68 notificações/1.000). O mesmo ocorre com os óbitos, 

onde observa-se que, em números absolutos, são maiores entre a faixa etária intermediária, 

mas a taxa é superior entre os mais velhos (5,10 óbitos/10.000). A doença acomete mais a 

população masculina, sendo que as taxas pela doença (de notificação e óbitos) chega a ser três 

vezes superior entre os homens, quanto comparadas às mulheres. As notificações por 

tuberculose entre as crianças representaram apenas 3,5% do total de registros no período, 

mas é preciso fazer uma observação. No manual seguido para notificação pela doença sinaliza 

que, quando a data de nascimento é desconhecida ou não informada, o profissional da saúde 

deve preenchê-lo com a mesma data da notificação. Portanto, por falta de maiores 

informações a respeito, considerou-se a data de nascimento informada, mas o número de 
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crianças com a doença pode estar superestimada, não correspondendo à realidade do período 

analisado.   

Padronização e cálculo das taxas de incidência 

Para o cálculo das taxas, visando evitar áreas com denominadores muito pequenos, foram 

excluídos os registros sobre células com menos de quatro domicílios190. Posteriormente, para 

permitir a comparação da incidência de mortalidade e de morbidade entre as células, as taxas 

por causa e por desfecho específicos foram padronizadas por sexo e por idade, considerando 

como população-padrão o total da população residente na área continental de Salvador. A 

padronização consiste em anular a influência das estruturas etárias quando são comparadas 

populações com distribuições etárias e por sexo muito diferenciadas. Os registros por 

morbidade e por mortalidade, pelas diferentes causas (penumonia, asma, quedas e 

tuberculose), foram distribuídos seguindo as três faixa etária já mencionadas (0 a 14 anos, 15 

a 59 anos, e 60 anos ou mais) e por sexo (feminino e masculino). A partir dessas distribuições, 

foram calculados os coeficientes específicos por faixa etária e por sexo. Esses coeficientes 

foram aplicados à população-padrão, e calculados os totais esperados de internações 

hospitalares, notificações e óbitos, caso as populações tivessem a mesma estrutura da 

população-padrão. A soma das ocorrências esperadas, por sexo e por faixa etária, dividida pela 

população-padrão, resultou na taxa padronizada. 

A partir dos resultados, valores que se distanciavam muito do conjunto dos dados 

(considerados outliers)  foram excluídos191 para que o cálculo das dimensões de morbidade e 

de mortalidade (resultantes da soma das taxas normalizada pelas diferentes causas), como 

será explicitado no próximo item, não resultassem dissonantes. As Figuras 32 e 33, 

apresentadas em sequência, trazem os mapas com a espacialização das taxas da incidência 

 
190 Esse procedimento resultou na exclusão de: 41 registros de óbitos (sendo 5 por tuberculose, 3 por quedas, 1 
por asma e 32 por pneumonia), 117 notificações por tuberculose e 371 registros de internação hospitalar (sendo 
37 por quedas, 32 por asma e 302 por pneumonia). 
191 Uma vez que os registros já estavam agregados na grade, foram contalizabilizadas as exclusões por células e 
não mais por registro individual. Dessa maneira, considerando que não ultrapassasse cinco desvios-padrão em 
relação a média, a quantidade de células excluídas por causa específica e desfecho foram: em relação à 
pneumonia, foram excluídos 151 células com registros de internação e 90 com registros óbitos; em relação a 
asma, 41 células com registros de internação e 20 com registros de óbitos; em relação às quedas, 51 células com 
registros de internação e 17 com registros de óbitos;  e, em relação a tuberculose, foram excluídas 48 células com 
registro de notificação e 30 com registros de óbitos. 
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acumulada de hospitalização, de notificação e de mortalidade, padronizadas por sexo e idade, 

entre os anos de 2008 a 2012, distribuídas por quartil. Não é intenção comparar a incidência 

das ocorrências entre as áreas ricas e pobres da cidade, até porque os registros de morbidade, 

por exemplo e com exceção das notificações por tuberculose, limitam-se àqueles pagos com 

recursos do SUS.  

Entretanto, a observação do conjunto de mapas, suscita algumas questões. A primeira delas é 

que existe uma concentração espacial das taxas, sinalizando que estas não se distribuem de 

forma aleatória e que o espaço físico é uma variável importante para a compreensão da 

condição de saúde e de vida de maneira geral da população residente nessas localidades. Essa 

questão torna-se mais evidente quando se observam as distribuições das taxas de internação 

por pneumonia e de notificação por tuberculose, que possuem bancos de dados mais robustos. 

Outra questão que chama a atenção, é o fato de que essas concentrações não ocorrem apenas 

sob os limites das ZEIS, que são as áreas oficialmente demarcadas para receberem intervenção 

do poder público. São observadas concentrações de células fora de ZEIS com taxas de 

incidência elevadas localizadas ao centro e ao norte da Área Central e no Subúrbio. Já ao longo 

da Orla Atlântica, essas concentrações ocorrem, sobretudo, dentro das ZEIS. Em relação aos 

óbitos (Figura 32), verificam-se que existem ocorrências tanto dentro quanto fora das ZEIS. 

Conforme observado, como o maior número de óbitos está concentrado na última faixa etária, 

representativa da população mais velha, é esperado que nas áreas onde vive a população mais 

rica também incidam taxas de mortalidade (sobretudo por pneumonia).  
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Figura 32. Espacialização das taxas de incidência acumulada de internação por pneumonia, asma e quedas e de 
notificação por tuberculose, na grade de 50m x 50m, em Salvador, entre 2008 a 2012. 

 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados fornecidos pela PMS e governo do Estado da Bahia. 
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Figura 33. Espacialização das taxas de mortalidade por pneumonia, asma, quedas e tuberculose, na grade de 
50m x 50m, em Salvador, entre 2008 a 2012. 

 
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados fornecidos pela PMS e governo do Estado da Bahia. 
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Visando contribuir para a compreensão dos resultados obtidos, a Tabela 12 apresenta o 

número de células com registros de morbidades e de mortalidades pelas quatro causas, dentro 

e fora de ZEIS192, separadas pelas tipologias definidas pelo plano diretor (como apresentado 

no capítulo 3, as ZEIS do tipo 4 localizam-se, predominantemente no Subúrbio). Também são 

apresentados o número total de domicílios e a densidade média de domicílios por hectare.  

Tabela 12. Distribuição das células com registros de morbidade e mortalidade, pelas quatro causas 
específicas, entre 2008 a 2012, em Salvador. 

 Fora dos perímetros das ZEIS ZEIS (tipo 1) ZEIS (tipo 4) 

Causa específica por 
tipo de desfecho Células 

Total de 
domicílios Dom/ha Células 

Total de 
domicílios Dom/ha Células 

Total de 
domicílios Dom/ha 

M
or

bi
da

de
 Pneumonia 6.080 76.692 50,46 6.055 166.842 99,11 1.347 16.814 49,93 

Asma 407 5.486 53,92 658 17.005 103,38 154 1.720 44,69 

Quedas 514 6.985 53,34 615 16.562 107,73 63 932 59,19 

Tuberculose 1.389 20.851 60,05 1.905 51.651 108,46 338 4.284 50,70 

M
or

ta
lid

ad
e Pneumonia 624 10.313 62,11 459 13.184 114,90 68 908 53,45 

Asma 31 428 55,23 32 923 115,42 2 8 14,44 

Quedas 100 2.004 68,67 130 3.710 114,15 10 172 80,15 

Tuberculose 78 944 48,42 135 3599 106,25 19 341 71,85 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados fornecidos pela PMS e pelo Estado da BA (2018). 

Em relação aos dados de morbidade, do total de células com registros de internação ou 

notificação pelas quatro causas estudadas, a maior proporção encontram-se em ZEIS (quando 

somadas as tipologias 1 e 4). Essas diferenças são esperadas uma vez que grande parte dos 

usuários do SUS residem nessas localidades. Por outro lado, em relação a mortalidade, 

percebem-se diferenças de acordo com a causa específica analisada. O número de células com 

registro de óbitos por pneumonia é maior fora das ZEIS (respondendo por 55% do total); as 

células com óbitos por asma, dentro e fora de ZEIS, ocorrem em proporção semelhante; já as 

células com registros de óbitos por quedas e por tuberculose são superiores dentro das ZEIS. 

As mortes por tuberculose concentra 66% das células em ZEIS, e as quedas, nessas localidades, 

respondem por 58% do total.  

De maneira geral, as densidades observadas são sempre maiores nas células com registro de 

mortalidade quando comparadas àquelas com registro de morbidade, ou seja, as pessoas que 

vão à óbito, independentemente se dentro ou fora de ZEIS, possuem piores condições de 

 
192 Foram consideradas como ZEIS as células totalmente inseridas nos perímetros delimitados como ZEIS e a sua 
vizinhança imediada (a primeira célula adjacente ao limite da ZEIS). 
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moradia. Mas essas densidades são sempre superiores dentro das ZEIS tipo 1, em relação aos 

registros fora das ZEIS ou nas ZEIS tipo 4. Nota-se que as densidades relacionadas aos óbitos 

por doenças respiratórias nas ZEIS tipo 4, por exemplo, são inferiores àquelas encontradas fora 

das ZEIS, sinalizando possivelmente que as mortes ocorreram em ocupações com urbanização 

mais dispersa onde residem, possivelmente, uma população com maior dificuldade no acesso 

aos serviços de saúde.  

Cálculo do Indicador de Condição de Saúde - ICS 

O  Indicador de Condição de Saúde – ICS, calculado na grade da saúde, é composto pela soma 

das dimensões morbidade (ICSmorbidade) com a dimensão mortalidade (ICSmortalidade) e 

quanto maior o seu resultado, piores são as condições de saúde da população da área 

observada. Essas duas medidas (ICSmorbidade e ICSmortalidade), guardadas as diferenças para as 

suas composições internas, são compostos pela soma das taxas por causa específica e por 

desfecho. Para que esse cálculo pudesse ser realizados, as taxas foram normalizadas para que 

resultassem em valores entre 0 e 1. A equação apresentada a seguir demonstra o cálculo 

efetuado por causas específicas: 

Xmodificado =       X   –     Xmín       
                                Xmáx - Xmín 

Onde: Xmodificado representa o valor resultante da normalização; X é o valor da taxa observada 

de morbidade ou de mortalidade por causa específica; Xmín e Xmáx correspondem, 

respectivamente, ao menor e maior valor observado no conjunto de dados. Portanto, 

enquanto o numerador mede o quanto o valor observado (de morbidade ou de mortalidade) 

distancia-se da melhor condição de saúde (Xmín), o denominador indica o quanto as taxas de 

morbidade ou de mortalidade variam dentro do conjunto observado.  

Duas observações são necessárias. A primeira é que considerou-se a menor taxa, ou seja, o 

valor mínimo para todas as doenças e causas de óbitos específicas, como sendo o valor zero 

(correspondendo as células que não apresentaram registro), sendo que as células com 

registros de ocorrências de morbidade e/ou de mortalidade corresponderam a pouco mais de 

30% do total (de células) classificadas como ocupadas. Portanto, ao considerar como zero o 

valor mínimo, diferenciou-se as células com algum resultado negativo da saúde das demais 

células onde não foram registradas qualquer ocorrência. Para o cálculo das duas dimensões 
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(morbidade e mortalidade) após a normalização das taxas correspondentes, procedeu-se a 

soma dos valores resultantes pelas quatro causas específicas, de acordo com o que segue 

abaixo: 

ICSMORBIDADE ou ICSMORTALIDADE = pneumonia + asma + quedas + tuberculose 

Para o cálculo final do Indicador de Condição de Saúde (ICS) os resultados das medidas de 

morbidade e de mortalidade foram normalizados (adotando o mesmo cálculo apresentando 

anteriormente). Para a composição do ICS, considerou-se que a morte por ser um desfecho 

extremo193 e pelo fato do número de óbitos corresponder a pouco menos de 10% do número 

total de registros de morbidade, foi atribuído um coeficiente diferenciado em relação a 

morbidade. Não se tem conhecimento de estudos que tenham aplicado pesos a diferentes 

desfechos na saúde visando combiná-los para a construção de um indicador único. Dessa 

maneira, a atribuição dos pesos ocorreu de maneira empírica, e os valores finais do ICS 

variaram entre 0 e 10, correspondendo a soma do ICSMORTALIDADE, multiplicado por 6, ao 

ICSMORBIDADE, multiplicado por 4, de acordo com o que segue: 

ICS = (4*ICSMORBIDADE) + (6*ICSMORTALIDADE) 

As Figuras 34, 35 e 36 apresentam os mapas com os resultados obtidos para os cálculos das 

medidas de morbidade, de mortalidade e o indicador final da saúde, na grade de 50m x 50m. 

As células da grade que apresentaram algum valor de ICS, sobrepuseram-se a mais de 379 mil 

domicílios, correspondendo a aproximadamente 41% do total de domicílios na área 

continental de Salvador194.   

 
193 A morte sinaliza, principalmente nas idades mais jovens, ou a gravidade da ocorrência ou a falta de acesso ao 
atendimento médico-hospitalar.  
194 Para saber como cada uma das dimensões que medem a condição de saúde relaciona-se com o ICS final, foi 
calculada a correlação entre as medidas: o valor encontrado entre o ICS final e o ICSMORBIDADE foi de 0,779 
(p=0,01); e com o ICSMORTALIDADE foi de 0,744 (p=0,01). Dessa maneira, o ICS final tende a retratar mais as 
ocorrências de morbidade do que as de mortalidade. 
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Figura 34. Espacialização dos resultados do ICS morbidade, na grade de 50m x 50m 

Fonte: elaborado a partir da metodologia  
proposta pela pesquisa 
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       ICS - Morbidade 
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Figura 35. Espacialização dos resultados do ICS mortalidade, na grade de 50m x 50m 

Fonte: elaborado a partir da metodologia  
proposta pela pesquisa 
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      ICS - Mortalidade 
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Fonte: elaborado a partir da metodologia  
proposta pela pesquisa 
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      Indicador da Condição de Saúde - ICS 

Figura 36. Espacialização dos resultados do Indicador de Condição de Saúde (ICS), na grade de 50m x 50m 
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4.4. Índice de Privação Habitacional associado à Saúde – IPHAS 

O Índice de Privação Habitacional Associado à Saúde – IPHAS agrega, sobre a grade de 50m x 

50m, os resultados do indicador de privação habitacional (calculado na escala do setor 

censitário e transferido para a grade195) e do indicador de condição de saúde (calculado no 

grade da saúde e também transferido para a grade de 50m x 50m). Para visualização das 

sobreposições, optou-se pela representação bivarada onde, ao mesmo tempo é possível 

visualizar a localização da célula tanto em relação à condição da saúde quanto em relação à 

condição habitacional. Para permitir uma leitura contínua do mapa, as células sem pontuação 

no indicador de saúde, receberam valor igual a zero e foram incorporadas ao primeiro intervalo 

do ICS. Os intervalos do ICS e do IPHAB resultaram da redistribuição dos valores de ambos 

indicadores em quartis196. 

A Figura 37 apresenta o mapa de Salvador com a sobreposição dos indicadores. Esse mapa, 

que necessita de um olhar mais aproximado, uma vez que a escala de representação coincide 

com a escala das áreas de intervenção, representa, em tons de verde, a variação do ICS, 

enquanto os tons de magenta apresentam os resultados do IPHAB. As cores resultantes da 

combinação dos dois indicadores apontam o grau de privação da habitação associado à saúde. 

Essa sobreposição totalizou 16 possibilidades de interação. Cada combinação, por sua vez, 

suscita um determinado direcionamento das ações, que podem ser de intervenção imediata 

(no caso de serem consideradas prioritárias), de monitoramento (em princípio não são 

prioritárias, mas apresentam possibilidade de tornarem-se) e aquelas situações que, em 

princípio, não requerem intervenção pública. Dessa maneira, resultados ruins na saúde (alto 

valor do ICS), vistos de maneira isolada, não sinalizam algum tipo de intervenção, mas essas 

possibilidades aumentam conforme se observam maiores valores de privação habitacional.  

 

 
195 À cada célula foi atribuído o valor do IPHAB correspondente ao setor censitário cujo centróide (da célula) foi 
sobreposto. 
196 Para os intervalos do IPHAB, foram considerados aqueles resultadas da redistribuição do indicador, por quartil, 
na escala do setor censitário. 
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Figura 37. Espacialização do Índice de Privação Habitacional Associado à Saúde (IPHAS),  
na grade de 50m x 50m, em Salvador 
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Compreende-se que o IPHAB, que delineia a qualidade do ambiente construído, é um indicador 

estático (uma vez que é composto, em sua maioria, por informações censitárias levantadas a 

cada 10 anos), o ICS, é um indicador dinâmico, uma vez que permite tanto a incorporação de 

outras causas específicas de doenças, quanto a possibilidade de ser atualizado em curtos 

intervalos de tempo, de acordo com a disponibilização dos dados da saúde. Essa característica 

do ICS possibilita um monitoramento das áreas com condições habitacionais consideradas 

críticas, mas que, em um primeiro momento, não foram apontadas como prioritárias. Esse 

acompanhamento garante, sobretudo, que diante de alterações significativas nos resultados 

da saúde, ações de intervenção no espaço físico passem a ser consideradas. Portanto, é a 

combinação dos dois fatores que sinalizam, na escala do célula, a possibilidade de intervenção, 

ao indicar gradações de urgência e o tipo de resposta requerida (se intervenção ou 

monitoramento).  

O gráfico apresentado pela Figura 38 ajuda a ilustrar o que foi dito ao mesmo tempo em que 

exibe a quantidade de células em cada localização no IPHAS (considerando apenas aquelas com 

valores de ICS superiores a zero). As células localizadas nas piores posições do IPHAS (no 

quadrante superior à direita, nas posições 13, 14, 15 e 16) representam 101.523 domicílios 

(86,8% desse total localizam-se em ZEIS e, considerando sua vizinhança imediata, essa 

proporção é de 90,8%). Esses são considerados, dentro da metodologia proposta, domicílios 

potencialmente prioritários para receberem ações de melhorias.  Na prática, isso sinaliza que, 

ao se formular um programa de melhorias habitacionais, essas seriam as áreas a serem 

visitadas inicialmente, não significando, contudo, que todas as moradias inseridas nesses 

perímetros necessitem de atendimento. Abaixo do quadrante referenciado, encontram-se as 

células situadas com valores altos do IPHAB, mas que apresentam valores menores no ICS, não 

sendo, portanto , indicadas para atendimento imediato (posições 5, 7, 9 e 11). Entretanto, em 

virtude de suas fragilidades (do ponto de vista socioeconômico e do ambiente construído), 

requerem monitoramento continuado. Nessa condição, contabilizam-se 131.085 domicílios 

(92,6% totalmente inseridos em ZEIS). 

Os gráficos apresentados pela Figura 39 apontam por região do município o número de 

domicílios a serem priorizados em ZEIS. Cada ZEIS é representada por um círculo cujo diâmetro 

corresponde ao número total de domicílios localizados na respectiva ZEIS. O eixo horizontal e 

vertical, apontam, respectivamente, a proporção de domicílios localizados nos dois últimos 
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quartis do IPHAB, e a proporção de domicílios localizados nos dois últimos quartis do ICS, sendo 

esses considerados em piores condiçoes de cada um dos indicadores medidos. Já a cor do 

círculo aponta a proporção de domicílios considerados prioritários pelo IPHAS. Em cada gráfico, 

foram destacadas, em relação a localização, as ZEIS que possuem maior número absoluto de 

domicílios a serem priorizados, a ZEIS com maior proporção de domicílios a serem priorizados 

em relação ao total de domicílios existentes e a ZEIS onde foram realizadas as visitas para 

aplicação dos questionários em campo (e as ZEIS imediatamente vizinha as áreas visitadas)197.  

Figura 38. Resultado do IPHAS: total de células classificadas pela sobreposição do IPHAB ao ICS e 
percentual que estão em ZEIS e nas suas vizinhanças imediatas 

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta. 

 
197 Na Área Central, a ZEIS imediatamente vizinha ao Calabar chama-se Alto das Pombas; no Miolo, a ZEIS vizinha 
ao Saramandaia chama-se Pernambués; e no Subúrbio, a ZEIS vizinha ao Alto do Cabrito chama-se Marechal 
Rondon. Na Orla as áreas escolhidas para estudo de campo não possuem vizinhança imediata com nenhuma outra 
ZEIS. 
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Figura 39. Número total de domicílios a serem priorizados em ZEIS, por localização, em Salvador 
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Na Área Central, por exemplo, a ZEIS denominada Cosme de Farias/Baixa do Tubo foi a 

apontada com maior número absoluto de domicílios a serem priorizados (3.283 domicílios), 

que corresponde a 23,9% do total. Se apenas fossem considerados os resultados do indicador 

de privação habitacional (o IPHAB), nessa ZEIS precisariam ser atendidos (ou ao menos 

visitados) quase 84% do total dos domicílios existentes; caso fossem atendidos os que ficaram 

em piores condições de saúde (piores resultados do ICS), esse percentual seria de 28,4%.. 

Nesse sentido, acredita-se que a vantagem do índice proposto (o IPHAS) não é de apenas 

reduzir os números de domicílios que demandam algum tipo de atenção (funcionando como 

uma peneira), mas de apontar urgências onde, apenas com dados censitários, poderiam não 

ser evidenciadas. Nesse sentido, o conjunto de medidas propostas, ao circunscreverem a 

privação habitacional dentro da perspectiva da saúde, sinaliza um novo olhar para essas áreas, 

permitindo que se direcionem esforços e recursos às situações potencialmente mais críticas. 

4.5. Intervir: reconhecimento das características físicas das áreas de intervenção 

Essa última etapa da metodologia proposta para identificação de áreas prioriárias, consiste no 

levantamento das características físicas das microáreas (até o momento chamada de célula) 

apontadas como prioritárias. Esse reconhecimento, em um nível de detalhamento bastante 

elevado, ampara-se em informações extraídas das imagens de altíssima resolução espacial. 

Enquanto as imagens do satélite Landsat, usadas para calcular as médias da temperatura e das 

áreas recobertas por vegetação (para composição do IPHAB) possuem resolução espacial de 

30m (consideradas de alta resolução espacial), as imagens que foram usadas para capturar 

informações do conjunto construído, inserido na célula, têm resolução espacial de 0,50m.  

A partir dessas imagens, os produtos cartográficos gerados correspondem ao modelo digital 

de terreno (MDT) e ao modelo digital de superfície (MDS) (produtos também gerados pelas 

imagens extraídas com o uso do drone, observação feita no capítulo 2). Para Salvador, esses 

dados  geoespaciais, dentre outros, estão disponibilizados em site oficial da Prefeitura 

Municipal de Salvador (PMS, 2018). São resultados de um levantamento do território do 

município, elaborado entre 2016 a 2018 (PMS, 2018), realizado por meio do Sistema de 

Perfilamento a Laser que consiste na captura de dados digitais de elevação (com precisão 

semelhante ao uso de um gps em campo) a partir de sensores embarcados em uma aeronave. 

Com o uso do MDT, do MDS e do contorno das edificações (também disponibilizado pela PMS 

no referido site) foi mensurada a intensidade de ocupação do conjunto construído na escala 
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da microárea (célula),  composta pelas diferentes gradações de verticalização, de ocupação do 

solo e de densidade construída. Para exemplificar a aplicabilidade dessas medidas (ou 

indicadores), foram utilizados como exemplo as quatro áreas escolhidas para a pesquisa de 

campo (apresentadas pelo capítulo 3), mas considerando apenas os polígonos demarcados 

como ZEIS. 

Os três indicadores foram obtidos da seguinte maneira: i) altura média da microárea, é a média 

zonal198 do valor correspondente à subtração do MDS do MDT (superfície menos o terreno), 

sendo que a unidade de medida é dada em metro (m); ii) taxa de ocupação da microárea, 

corresponde à proporção da área da célula ocupada por construções (utilizando para isso a 

área extraída dos contornos das edificações inseridos na microárea); iii) coeficiente de 

aproveitamento da microárea, corresponde a relação entre à área construída e a área da 

microárea199. Essas três medidas foram espacializadas e classificadas por quartil (variando 

entre 1 a 4), sendo que o primeiro quartil representa a presença da caracterítica mensurada 

de forma mais branda e o último de maneira mais acentuada.  

A sobreposição dos três indicadores apontam, como já observado, a intensidade de ocupação 

da microárea. Essa medida expressa, do ponto vista físico, as margens que existem para a 

intervenção (falando da obra em si), antecipando o grau de dificuldade a ser vivenciado em 

campo. Diferentemente de todos os outros indicadores utilizados até o momento (que foram 

parametrizados ante à cidade como um todo), essa medida considera, enquanto referência, o 

perímetro delimitado pela ZEIS. Ou seja, para atribuir à microárea a classificação de qualquer 

um desses indicadores do ambiente construído (baixa, média-baixa, média-alta ou alta), 

apenas importa o seu contexto local. Adiante, serão apresentados as espacializações desses 

indicadores por ZEIS. 

Intensidade de ocupação X resultados do IPHAS 

A Figura 40 retoma, para exemplificar a Área Central, o Calabar. Compreende-se que essa área, 

apesar de independente em termos de serviços e equipamentos públicos, deve ser 

interpretada considerando a área vizinha, o bairro Alto das Pombas, uma vez que não existe 

 
198 Calculado no qgis com a ferramente zonal statistics. 
199 Para a realização desse cálculo, a altura média da célula foi convertida em número médio de pavimentos 
(considerando que um pavimento possui 2,40m) e o valor resultante foi multiplicado pela área construída e 
posteriormente dividido pela área da célula. 
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nenhuma barreira física que separe essas duas localidades. O polígono tracejado em branco, 

sobre o mapa que representa os resultados do IPHAS, na parte superior da figura, sinaliza as 

situações mais críticas combinadas de saúde e de moradia. Essa área foi ampliada e trazida 

pela Figura 41. Percebe-se que as duas microáreas (células classificadas como 16) não 

coincidem exatamente com as áreas sinalizadas com maiores intensidades de consolidação, 

mas são cercadas por essas. Partindo-se do pressuposto de que houve uma correta 

geolocalização dos endereços com desfechos negativos na saúde (trazidos pelo ICS), esses 

resultados podem sinalizar limitações que impedem a verticalização das moradias tanto por 

questões econômicas (domicílios ocupados por famílias com baixa capacidade financeira) 

quanto por questões físicas (alta declividade dos terrenos). Outra questão a ser observada, é 

que um domicílio pode ocupar duas  células. Dessa maneira, deve-se considerar todos os 

domicílios, no trecho destacado, com entrada pela via200. 

Os indicadores do ambiente construído do Saramandaia, bairro representativo do Miolo, estão 

espacializados na Figura 43. Como já observado quando da análise dos resultados do IPHAS, 

dentre as quatro áreas estudadas, é essa que apresenta a maior proporção de microáreas 

indicadas a serem priorizadas e monitoradas (correspondendo a 30,9% e a 35,7% do total, 

respectivamente). Percebe-se que as microáreas com pior classificação pelo IPHAS, de maneira 

geral, sobrepõem-se àquelas caracterizadas por processos de verticalização e de ocupação do 

solo, com média acima daquela observada para a ZEIS e ensejando uma alta densidade 

construtiva. A área tracejada em branco (na Figura 42) é trazida de forma ampliada pela Figura 

43 e aponta algumas das microáreas com altos valores do IPHAS, concentradas a leste do bairro 

(considerando a posição do norte geográfico).  

 

 
200 Essa questão também suscita outra discussão. Às vezes, os endereços declarados pelos pacientes durante a 
internação não correspondem à residência de fato, mas sim ao endereço utilizado como referência para localizar 
o domicílio. Geralmente, esses endereços de referência estão nas vias principais dos bairros, onde localiza-se a 
entrada da viela ou da escadaria de acesso ao domicílio. Mas como já observado, com a criação de um cadastro 
único para cada indivíduo e com a possibilidade de cruzar esses dados com as localizações levantadas pelos 
agentes comunitários de saúde, essas limitações serão solucionadas.  
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Figura 40. Calabar e Alto das Pombas: indicadores do ambiente construído 

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta 

Figura 41. Calabar e Alto das Pombas: aproximação às microáreas potenciais a  
serem priorizadas para intervenção e monitoramento  

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta 
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Figura 42. Saramandaia: indicadores do ambiente construído 

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta 

Figura 43. Saramandaia: aproximação às microáreas potenciais a  
serem priorizadas para intervenção e monitoramento  

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta 
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A Figura 44 espacializa os indicadores do ambiente construído para o Jardim Imperial e o Jardim 

Pituaçu, regiões representativas da Orla. Essas duas áreas em relação às demais concentram, 

proporcionalmente e em números absolutos, a menor quantidade de domicílios com 

necessidade potencial de intervenção e de monitoramento. De acordo com os resultados, é ao 

norte do Jardim Imperial que aparecem, e de maneira concentrada, situações mais críticas que 

não estão, em sua totalidade, sobrepostas às áreas de alta intensidade de ocupação. As 

mesmas observações feitas para o Calabar podem justificar a situação presenciada no Jardim 

Imperial, a de que áreas menos adensadas, do ponto de vista construtivo, podem apresentar 

limitações socioeconômicas dos seus ocupantes e/ou limitações físicas, impedindo, ao final, a 

verticalização das construções (Figura 45).  

Por fim, são apresentados os indicadores espacializados no Alto do Cabrito, localizado no 

Subúrbio (Figura 46). Os produtos do levantamento realizado pela PMS somente foram 

disponibilizados até o mês de setembro de 2021, para uma parte do município de Salvador. 

Isso não significa dizer que não foram levantados, mas que se encontram em processo de 

validação pelos técnicos responsáveis. Nesse sentido, para as microáreas localizadas ao norte 

do bairro, representando pouco menos de 1/4 da área total, não foram calculados os 

indicadores propostos nessa seção. Os resultados, espacializados na Figura 46, mostram que, 

em geral, valores mais altos do IPHAS coincidem com processos mais intensos de ocupação 

das áreas. É dado destaque a um conjunto de microáreas ao sul do Alto do Cabrito, que 

concentram essas situações 
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Figura 44. Jardim Imperial/Jardim Pituaçu: indicadores do ambiente construído 

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta 

Figura 45.  Jardim Imperial/Jardim Pituaçu: aproximação às potenciais microáreas a  
serem priorizadas para intervenção e monitoramento  

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta 
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Figura 46. Alto do Cabrito: indicadores do ambiente construído 

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta 

Figura 47. Alto do Cabrito: aproximação às potenciais microáreas a serem priorizadas para 
intervenção e monitoramento  

 
Fonte: elaborado a partir da metodologia proposta 
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A vantagem desses indicadores é que eles podem ser atualizados regularmente, permitindo 

monitorar processos de adensamento construtivo e contribuindo para que ações preventivas 

sejam implementadas. A sua importância é amplificada especialmente quando do 

reconhecimento das áreas que passam por maior privação habitacional, que são aquelas 

geralmente invisibilizadas e para as quais não se têm disponíveis grande quantidade de 

informações (FANTIN et al., 2018). Gomes e Pedrassoli (2021) demonstraram, com o uso de 

imagens levantadas por drones em Salvador, a viabilidade de capturar dados sobre a qualidade 

construtiva de moradias localizadas em favelas apontando situações potencialmente de risco 

para as quedas.  Também com o uso de imagens capturadas por drones, Gevaert et al. (2020) 

propuseram um método automatizado para identificação de modificações construtivas em 

curso em Ruanda, na África. Longe de esgotar o assunto, as imagens de altíssima resolução 

ofertam inúmeras possibilidades de dados que, transformados em informações, podem 

subsidiar a  compreensão do território a se intervir, contribuindo enquanto ferramenta de 

grande relevância para o planejamento de ações em diferentes frentes. 

Em síntese, o objetivo desse capítulo foi o de apresentar a metodologia para a identificação de 

domicílios a serem prioritariamente atendidos pelos programas de melhorias habitacionais. 

Nesse sentido, foram propostos dois indicadores: i) o Indicador de Privação Habitacional 

Associado à Saúde (IPHAB),  construído a partir de dados censitários e extraídos de imagens de 

satélite de alta resolução espacial; e ii) o Indicador de Condição de Saúde, com o uso de dados 

de mortalidade e de morbidade (internação hospitalar e notificação compulsória) por quatro 

causas específicas (pneumonia, asma, quedas acidentais e tuberculose), espacializados por 

endereço de residência. Os dois indicadores, construídos com o uso de métodos específicos e 

em diferentes unidades geográficas, foram distribuídos por quartil, e espacializados sobre uma 

grade regular composta por células de 50m x 50m. A sobreposição desses dois indicadores 

resultou no Índice de Privação Habitacional Associado à Saúde (IPHAS) e possibilitou a 

visualização de 16 gradações de privação habitacional combinadas à saúde. As células às quais 

se sobrepuseram os dois piores quartis do IPHAB e do ICS foram consideradas prioritárias para 

a intervenção. Os resultados apontaram que pouco mais de 101 mil domicílios precisam de 

atendimento prioritários. A partir de dados extraídos de imagens de atíssima resolução 

espacial, foram propostos três indicadores do ambiente construído apontando a intensidade 

da ocupação dentro das microáreas (verticalização, ocupação e densidade construtiva). 
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considerações finais  

Sem perder de vista que o delineamento e a implementação dos programas de melhorias 

habitacionais direcionados à população de baixa renda depende de decisões tomadas no 

âmbito político, sobretudo, o objetivo principal da tese foi o de propor uma metodologia que 

pudesse contribuir para o planejamento dessas ações frente à possibilidade de serem criados 

programas visando esse objetivo. Essa metodologia, aplicada sobre Salvador, é composta por 

múltiplas ferramentas (índice e indicadores, elaborados a partir de dados abertos e/ou 

gratuitos201, utilizando diferentes métodos para combinação das variáveis que os compõem) 

cujo resultado busca retratar a moradia popular202, invariavelmente autoconstruída em favelas 

e nas periferias das cidades. Para além dos dados censitários, que usualmente são utilizados 

para subsidiar as políticas públicas, foram incorporados dados extraídos de imagens de satélite 

(dados de temperatura de superfície terrestre e de cobertura vegetal) e da condição de saúde 

dos residentes (morbidades e mortalidades por quatro causas específicas associadas às 

condições ruins da moradia). Também foram utilizados dados de imagens com altíssima 

resolução espacial para a construção de indicadores construtivos pensados visando uma escala 

mais aproximada do objeto de intervenção. 

Para a espacialização do índice final, que apontaria as piores condições combinadas da saúde 

e da moradia, desde o início da pesquisa foi definido o uso da grade estatística, publicada pelo 

IBGE, em 2016. Essa definição foi motivada pela compreensão de que existe uma tendência 

mundial, da qual o Brasil faz parte, para disponibilizar os dados censitários em grades regulares, 

condição que permite o desenvolvimento de pesquisas considerando outros arranjos 

espaciais. Somada à estabilidade temporal, contrapondo-se aos setores censitários cujo 

desenho costuma variar a cada nova edição do censo demográfico, a malha regular (grade) 

pode servir enquanto base para integração de dados provenientes de diferentes fontes. A 

grade do IBGE, originalmente com sua dimensão de 200m x 200m, foi subdividida para tornar-

 
201 Os dados da saúde, apesar de serem considerados públicos, têm seu sigilo assegurado pela Lei Federal nº 
13.709/2018.  
202 Compreende-se que formas da moradia popular no Brasil incluem também os cortiços e os conjuntos 
habitacionais. Entretanto, a presente pesquisa focou nas moradias do tipo “casa” localizadas em favelas e 
loteamentos populares.   
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se compatível com a escala de intervenção requerida pelos programas de melhorias 

habitacionais. 

Entende-se também que, em Salvador, a privação habitacional não está totalmente inserida 

nos perímetros delimitados enquanto aglomerados subnormais definidos pelo IBGE nem ao 

menos naqueles demarcados como ZEIS, pelo Plano Diretor municipal. À despeito de todas as 

tentativas dos organismos internacionais e também nacionais em dicotomizar as áreas 

intraurbanas entre favela e não favela, há gradações de privação habitacional que requerem 

tratamentos diferenciados, e que não podem e nem devem ser desprezadas pelas políticas e 

ações locais. Há diferentes pesquisas apontando que essa questão é comum às grandes 

cidades do Sul Global, como as localizadas no Brasil (CATALÁ, 2020; CARVALHO, 2016), em 

diferentes países da África Subsaariana (GULYANI; BASSET, 2010,  JANKOWSKA et al., 2011, 

WEEKS et al., 2007), na Índia (PATEL et al., 2014), no México (ROY; BERNAL; LEES, 2019), 

somente para citar alguns. Dessa maneira, definiu-se que os índices e indicadores propostos 

considerariam a cidade como um todo, sem classificações prévias.  

A primeira ferramenta proposta foi o Indicador de Privação Habitacional (IPHAB), construída 

na escala do setor censitário, composto inicialmente por 14 variáveis (evidenciadas enquanto 

determinantes da condição da habitação e da saúde), distribuídas em três dimensões. Com o 

uso da Análise de Componentes Principais (ACP), as variáveis foram agrupadas em 

componentes, de acordo com a força da correlação entre essas. As variáveis que possuíam 

baixa correlação foram excluídas, permanencendo 7 variáveis distribuídas em duas 

componentes principais. A primeira componente (ou dimensão), denominada de 

Adensamento excessivo, desigualdades raciais e socioeconômicas, foi composta 

exclusivamente por dados censitários, enquanto a segunda componente, chamada de 

Desconforto ambiental foi formada por dados extraídos das imagens de satélite. Juntas, essas 

duas componentes explicaram 80,7% da variância observada. A proporção explicada por cada 

componente, em relação à variância total, correspondeu ao peso atribuído a essas que, 

somadas, resultaram no IPHAB.  

Para a construção do indicador de condição de saúde (ICS), foram utilizados dados por 

diferentes desfechos (morbidade e de mortalidade) por quatro causas específicas (pneumonia, 

asma, quedas acidentais ocorridas na residência e tuberculose), ocorridos entre 2008 a 2012, 

em Salvador (considerando o endereço de residência). Os endereços corrigidos foram 
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geolocalizados na grade da saúde, composta por células com dois tamanhos diferentes. As 

taxas de incidência acumulada pelas causas e defechos foram normalizadas, somadas por tipo 

de desfecho, e, posteriormente, foram atribuídos pesos. Na ausência de referências de 

indicadores de saúde que combinam morbidade com mortalidade, compreendeu-se que o 

óbito, por ser um evento definitivo e por se apresentar em menor número,  deveria ter um 

maior peso203.  

O Índice de Privação Associado à Moradia (IPHAS) sobrepõe os resultados dos indicadores do 

IPHAB e do ICS, espacializados em uma grade regular de 50m x 50m. Compreende-se que o 

IPHAB é um indicador estático, uma vez que, pela sua estrutura (com variáves 

majoritariamente censitárias), somente é possível de ser atualizado a cada 10 anos. Por outro 

lado, considera-se que o ICS é uma ferramenta dinâmica, uma vez que permite agregar dados 

por outras causas específicas associadas  às más condições da habitação e pode ser atualizado 

com regularidade. A combinação desses dois indicadores, distribuídos por quartil204, 

permitiram visualizar 16 gradações de privação habitacional combinadas à saúde. As células da 

grade (também chamadas de microáreas) às quais se sobrepuseram os dois piores quartis do 

IPHAB e do ICS foram consideradas prioritárias para a intervenção, uma vez que apresentaram 

piores condições tanto do ponto de vista da saúde quanto da habitação, demandando vistoria 

em campo. As microáreas que se situaram nos dois piores quartis do IPHAB, mas nos dois 

melhores quartis do ICS, compreendeu-se que requerem monitoramento, uma vez que ao 

apresentarem fragilidades do ponto de vista da habitação, na presença de mudanças 

significativas nos resultados da saúde, tornam-se de atendimento prioritário.  

Em Salvador, em 2010, a parte continental do município possuía cerca de 860 mil domicílios. 

Pelos resultados do IPHAS, pouco mais de 101 mil domicílios foram apontados como 

prioritários e outro 131 mil com necessidade de monitoramento continuado e, desses totais, 

91% e 93%, respectivamente, estavam localizados em ZEIS ou em sua vizinhança imediata. A 

priorização da microárea não significa dizer que todos os domicílios ali contidos serão alvo das 

melhorias; mas sinaliza para uma aproximação em campo, momento no qual será feita uma 

avaliação verificando a real necessidade e o tipo de intervenção requerida e a sua extensão (se 

 
203 Portanto, esses valores foram atribuídos de maneira empírica sendo que foram feitas simulações combinando 
outros valores.  
204 No caso do IPHAB, foram utilizados os intervalos dos quartis resultantes da distribuição do indicador na escala 
do setor censitário. Já o ICS, obedeceu os quartis distribuídos na grade de 50m x 50m.  
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envolve uma ou mais moradias). Os desafios a serem enfrentados, dentro das microáreas, 

podem ser sinalizados por meio de dados extraídos de imagens de altíssima resolução espacial. 

Na presente pesquisa, foram propostas três medidas simples de serem obtidas a partir dessas 

imagens (altura média das construções, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento) e 

que, sobrepostas, delineiam a intensidade da ocupação e sinalizam o grau de dificuldade a ser 

enfrentado em campo.  

Em meados de 2015, a Prefeitura de Salvador lançou o Programa Morar Melhor, que tinha 

como objetivo final reformar 100 mil unidades domiciliares localizadas em 51 bairros da cidade 

até o ano de 2020. Contando com recursos próprios e previsão de investimento de 500 milhões 

de reais, destinaria o valor de R$5.000,00 por moradia. De acordo com os discursos oficiais no 

lançamento do programa, seriam priorizadas as moradias em piores condições de salubridade, 

contemplando a assistência técnica e as necessidades levantadas junto aos moradores 

(GOMES, 2017). Ao observar de perto como esse programa aconteceu em dois bairros da 

cidade e de acordo com relatos dos moradores, foram priorizadas as reformas das fachadas 

(consistindo no reboco e na pintura, envolvendo às vezes alguma troca de esquadria). 

Preferencialmente, as casas estavam localizadas nas ruas principais das ocupações e a escolha 

daquelas que seriam atendidas ocorria de maneira aleatória ou eram indicadas por alguma 

liderança local ou pelo “chefe” do tráfico de drogas. Nenhum morador ficou sabendo os 

critérios pelos quais eles foram escolhidos e nem ao menos tiveram a oportunidade de discutir 

o que seria realizado nas próprias casas. Tampouco souberam o valor do recurso disponível e 

o quanto as obras apontadas pela prefeitura consumiriam. 

Sem dúvida, o delineamento de um programa de melhorias habitacionais precisa ser 

orquestrado pelo poder público que pode, por sua vez, contratar e gerenciar grupos de 

profissionais que disponham de tecnologia construtiva e social necessárias para a intervenção. 

Esses programas requerem saberes específicos e abordagens próprias, uma vez que a unidade 

de análise passa a ser a edificação (e o seu contexto socioespacial). Trabalhos e experiências já 

acumuladas podem ser utilizados como bons exemplos de como as intervenções em campo 

podem ocorrer. Somente para citar alguns, Santo Amore et al. (2014) desenvolveram um 

método para levantamento (em campo) de diferentes necessidades de melhorias 

habitacionais, distribuídas em três dimensões (considerando os aspectos físicos das moradias), 

e pontuadas de acordo com o tipo de intervenção exigida e o seu grau de dificuldade, 
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possibilitando, dessa maneira, que fossem orçados os custos envolvidos para cada intervenção. 

Já a pesquisa de Coelho (2017), construída a partir da experiência profissional acumulada pela 

autora com os programas de melhorias habitacionais em favelas urbanizadas de Diadema, 

aborda soluções para patologias construtivas recorrentes encontradas nessas moradias.  

Ainda que artesanais do ponto de vista da elaboração dos projetos e da execução das obras,  

ações de melhorias habitacionais precisam ser planejadas e, nesse sentido, o que se pretendeu 

foi demonstrar que é possível uma aproximação (quantitativa e espacial) aos domicílios a 

serem atendidos. Para isso, compreende-se que é necessário delimitar critérios a serem 

aplicados para a escolha das moradias, sendo que, na presente pesquisa, os resultados 

negativos na saúde foram considerados como sinalizadores das piores condições habitacionais. 

As ferramentas aqui construídas, com o uso de diferentes fontes de dados, podem servir de 

exemplo aos municípios para que esses planejem suas estratégias que devem estar alinhadas 

as suas próprias realidades. Essas ferramentas também devem servir ao monitoramento 

continuado dessas áreas, justificando a importância desses programas perante às 

comunidades atendidas e a população em geral. Esse monitoramento também pode contribuir 

para ajustar e calibrar tanto o  mapeamento quanto o funcionamento geral desses programas.  

Todos os anos, são despendidas quantias consideráveis de recursos públicos para custear as 

hospitalizações pelas doenças associadas, em grande parte, às más condições do ambiente 

construído. De acordo com o Datasus (2021), em Salvador, entre os anos de 2008 a 2012, 

foram gastos 40 milhões de reais para cobrir despesas com as internações apenas pelas quatro 

causas específicas utilizadas para a construção do indicador de saúde (o ICS). Esses valores 

somente revelam, do ponto de vista econômico, parte do que representam essas doenças. Do 

ponto de vista social, o afastamento de um responsável pela família, em decorrência de um 

óbito ou de uma internação prolongada, podem agravar as condições socioeconômicas de uma 

população que sobrevive com muitas limitações e tendo que vencer diversas dificuldades. 

Nesse sentido, acredita-se que os programas de melhorias habitacionais, combinados a outras 

ações, podem ser aplicados no sentido de reverter esse quadro. 
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e paradoxos. R. RA É GA, Curitiba, n. 12, p. 7-19, 2006. 

SHENASSA, E.D. et al. Social Disparities in Housing and Related Paediatric Injury: A Multilevel 
Study. American Journal of Public Health, v. 94, n. 4, p. 633-639, 2004 

SILVA, E. N.; RIBEIRO H. Alterações da temperatura em ambientes externos de favela e 
desconforto térmico. Revista de Saúde Pública / Journal of Public Health, v. 40, p. 663-670, 
2006. 

SILVA. H. S. Segregação socioespacial em Salvador - Bahia: análise pela cartografia das redes 
de infraestrutura urbana. 2015. Dissertação (mestrado). Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2015. 

SILVA. H. S. Espaço metropolitano e justiça espacial: cartografia das diferenças espaciais em 
metrópoles nordestinas. 2019. Tese (doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2019. 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO 
DA SAÚDE (SIB/ANS/MS). Beneficiários em planos privados de assistência médica por 
município. Salvador: 2008 a 2012. Disponível em: http://www.ans.gov.br/anstabnet/cgi-
bin/dh?dados/tabnet_02.def. Acessado em: 15 de julho de 2021. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA DE ACIDENTES (SIVA). COORDENADORIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COVISA). SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (SMS/SP). 
Notificações segundo tipo de acidente – 2008-2017 (tabnet). 



 
 

214 
 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SIH-SUS). 
Morbidade Hospitalar do SUS por Causas Externas - por local de residência – Brasil. 2021 
(tabnet). 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM). Óbitos por causas externas – Brasil. 
2021 (tabnet). 

SLIUZAS, R.; KUFFER, M.; GEVAERT, C.; PERSELLO, C.; PFEFFER, K. Slum mapping: from space to 
unmanned aerial vehicle-based approaches. Conference paper. 2017 IEEE Transactions. 2017 

SMALL, C. The Landsat ETM+ spectral mixing space. Remote Sensing of Environment, v. 93, n. 
1-2, p. 1-17, 2004. 

SMALL, C.; MILESI, C.  Multi-scale standardized spectral mixture models.  Remote Sensing of 
Environment, v. 136, p. 442–454. 

SNOW, J. Sobre a maneira de transmissão do cólera. 2. ed. Tradução: José Rubens de Alcântara 
Bonfim. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 1990. 249 p. 

SOARES, A. M. C.; ESPINHEIRA. C. G. D. A. Conjuntos habitacionais em Salvador-BA e a 
transitória inserção social. Revista Risco, v. 3, n.2, p. 57-65, 2006. 

SOUZA, C. M. C., 2005. A gripe espanhola em Salvador, 1918: cidade de becos e cortiços. 
História, Ciências, Saúde — Manguinhos, v. 12, n. 1, p. 71-99, 2005. 

SOUZA, I. M.; ALVES, C. D.; ALMEIDA, C. M.; DUQUE DE PINHO, C.M. Caracterização 
socioeconômica do espaço residencial construído utilizando imagens de alta resolução espacial 
e análise orientada ao objeto. Geografia – Universidade Estadual de Londrina, Departamento 
de Geociências, v. 16, n. 1, 2007. 

SMITH, D. et al. Childhood injury in Tower Hamlets: Audit of children presenting with injury to 
an inner-city A&E department in London. Injury, Int. J. Care Injured., v. 46, p. 1131–1136, 2015. 

STOW, D. A.; WEEKS, J. R.; TOURE S.; LLOYD L.; COULTER, C.; LIPPITT, D.; ASHCROFT, E. Urban 
Vegetation Cover and Vegetation Change in Accra, Ghana: Connection to Housing Quality. The 
Professional Geographer, v. 65, n.3, p. 451-465, 2013. 

TAGAT, A.; KAPOOR, H. “Sacred nudging” and sanitation decisions in India. India Review, v. 17, 
n. 3, p. 301–319, 2018. 

TAUBENBOCK, H.; WURM, M.; SETIADI, N.; GEBERT, N.; ROTH, A.; STRUNZ, G.; BIRKMANN, J.; 
DECH, S. Integrating remote sensing and social science: the correlation of urban morphology 
with socioeconomic parameters. Conference paper In: 2009 Urban Remote Sensing Joint 
Event. 2009. 

THOMSON, D. R.; et al. Need for an Integrated Deprived Area “Slum” Mapping System 
(IDEAMAPS) in Low- and Middle-Income Countries (LMICs). Social Sciences, v.9, n. 5, 2020. 

TOWNSEND P.; PHILLIMORE P.; BEATTIE A. Health and Deprivation: Inequality and the North. 
Croom Helm, 1988. 

UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS (UN-HABITAT). Crowding and health in 
Low-Income settlements of Guinea Bissau. SIEP Occasional Series, n. 1, 1998. 

UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS (UN-HABITAT). United Nations Human 
Settlements Programme. The challenge of slums: global report on human settlements. Nairobi: 
UN-Habitat, 2003. 



 
 

215 
 

UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS (UN-HABITAT). United Nations Human 
Settlements Programme. States of the world’s cities 2008/2009: harmonious cities. Nairobi: 
UN-Habitat, 2008. 

UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS (UN-HABITAT). Sustainable 
Development Goal 11. Make cities and huma settlements inclusive, safe, resilient, and 
sustainable, 2016. 

UNITED NATIONS. The Millennium Development Goals Report 2015. New York, 2015. 

UNITED NATIONS HISTORY. League of nations. s/d. Disponível em: 
https://www.ungeneva.org/en/history/league-of-nations. Acessado em 10 de Janeiro de 2021.  

UNGER A; RILEY L.W. Slum health: From understanding to action. PLoS Med. v. 4, n. 10, p. 1561-
1566, 2007. 

UTIMURA, I. Conforto térmico em habitações de favelas e possíveis correlações com sintomas 
respiratórios: o caso do “Assentamento Futuro Melhor”-SP. 2010. Tese (doutorado). Faculdade 
de Filosofica, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. 

URUSHIBATA, C. E. Programas de melhoria habitacional em favelas pós-urbanizadas: as 
experiências no município de Taboão da Serra e Diadema. 2013. Dissertação (mestrado). 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. São Paulo, 2013. 

VANHUYSSE, S.; GEORGANOS, S.; KUFFER, M.; GRIPPA, T.; LENNER, M.; WOLFF, E. Gridded 
urban deprivation probability from open optical imagery and dual-pol DAR data. IGARSS 2021, 
p. 2110-2113, 2021.  

VASCONCELOS, A. M. N.; GOMES, M. M. F. Transição demográfica: a experiência brasileira. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 21, p. 539-548, 2012. 

VINTEN-JOHANSEN, P. The John Snow Archive and Research Companion. Investigating Cholera 
in Broad Street. s/d. Disponível em: https://johnsnow.matrix.msu.edu/cws.php. Acessado em: 
10 de Janeiro de 2021. 

VOS, T. et al. Global Health Metrics. Asthma-level 3 cause. The Lancet, v. 396, p. 108-109, 2020. 
https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/gbd/summaries/diseases/asthma.pdf. 
Acessado em: 15 de junho de 2021. 

VOS, T. et al. Global Health Metrics. Falls-level 3 cause. The Lancet, v. 396, p. 186-187, 2020. 
https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/gbd/summaries/diseases/falls.pdf. Acessado 
em: 15 de junho de 2021. 

VYAS, S.; KUMARANAYAKE, L. Constructing socio-economic status indices: how to use principal 
components analysis. Health Policy and Planning, v. 21, n. 6, p. 459–468, 2006. 

WAITZKIN, H. Un siglo y medio de olvidos y redescubrimientos: las perdurables contribuciones 
de Virchow a la medicina social. Medicina Social. v. 1, n. 1, 2006. 

WAKSMAN, R.D. et al. Morbidade por trauma em crianças moradoras da comunidade de 
Paraisópolis, São Paulo, Brasil. Einstein. v. 12, n. 1, p. 1-5, 2014. 

WALFORD, N. S. Demographic and social context of deaths during the 1854 cholera outbreak 
in Soho, London: a reappraisal of Dr John Snow's investigation. Health & Place, v. 65, n. 102402, 
2020. 



 
 

216 
 

WANG, J.; KUFFER, M.; SLIUZAS, R.; KOHLI, D. The exposure of slums to high temperature: 
morphology-based local scale thermal patterns. Science of the Total Environment, p. 1805-
1817, 2018. 

WEEKS, J. R.; HILL, A.; STOW, D.; GETIS, A.; FUGATE, D. Can we spot a neighbourhood from the 
air? Defining neighbourhood structure in Accra, Ghana. Geo Journal, v. 69, n. 1-2, p. 9-22, 2007. 

WORLD BANK. Predicting deprivations in housing and basic services from space: a piloty study 
in slums of Dhaka, Bangladesh. Washington, 2018. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Hygiene of housing. Executive Board. 2nd Session. 
1948. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Expert committee on the public health aspects of 
housing: first report. Technical Report Series, n. 255, 1961. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional 
sobre Cuidados Primários de Saúde. Alma-Ata, URSS, 1978. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Carta de Ottawa. Primeira Conferência Internacional 
sobre Promoção da Saúde. Ottawa, Canada, 1986. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Declaração política do Rio sobre determinantes 
sociais da saúde. World Conference on Social Determinants of Health. Rio de Janeiro, Brasil, 
2011. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Housing and health guidelines. Geneva: World Health 
Organization, 2018a. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). World health statistics 2018: monitoring health for 
the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organization; 2018b.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Pneumonia: key facts. 2019a. Disponível em: 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia. Acessado em: 15 de junho 
de 2021.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global tuberculosis report 2019. Geneva: WHO, 
2019b. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Social determinants of health. Executive Board. 148th 
session, 2021a.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Policies, regulations, and legislation promoting 
healthy housing: a review. Geneva: World Health Organization, 2021b.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Asthma: key facts. 2021c. Disponível em: 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma. Acessado em: 15 de junho de 
2021.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Household air pollution and health. 2021d. Disponível 
em: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-
health. Acessado em: 15 de junho de 2021.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Falls: key facts. 2021e. Disponível em: 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls. Acessado em: 15 de junho de 2021 



 
 

217 
 

YEBOAH, G.; PORTO DE ALBUQUERQUE, J.; TROILO, R.; TREGONNING, G.; PERERA, S.; AHMED, 
S.A.K.S.; AJISOLA, M.; ALAM, O.; AUJLA, N.; AZAM, S.I.; et al. Analysis of OpenStreetMap Data 
Quality at Different Stages of a Participatory Mapping Process: Evidence from Slums in Africa 
and Asia. ISPRS Int. J. Geo-Inf., 10, 265. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

218 
 

anexo 
Variáveis utilizadas para composição inicial do IPHAB: 

Variável - IPHAB 
Planilha 

(IBGE, 2010) 
Variável - 

IBGE 
Descrição da variavel IBGE Cálculo da variável para IPHAB 

 Basico_UF.csv V001 Domicílios particulares 
permanentes ou pessoas 
responsáveis 

DPP 

V002 População residente em 
domicílios particulares 
permanentes 

PRDPP 

 Pessoa03_UF.csv V001 Pessoas residentes PR 

 Pessoa12_UF.csv V049 a V134 Mulheres residentes com 
15 anos ou mais de idade 

MR 

% População com 
14 anos ou menos 

Pessoa13_UF.csv V022 Pessoas com menos de 1 
ano de idade 

ƩV022+V035+... +V048 
PR 

V035 a V048 Pessoas com 1 ano de 
idade a Pessoas com 14 
anos de idade 

% População com 
60 anos ou mais 

Pessoa13_UF.csv V094 a V134 Pessoas com 60 anos de 
idade a Pessoas com 100 
anos ou mais de idade 

ƩV094+ ... +V134 
PR 

% População 
preta, parta e 
indígena 

Pessoa03_UF.csv V003 Pessoas residentes e cor 
ou raça - preta 

V003+V005+V006 
PR 

V005 Pessoas residentes e cor 
ou raça - parda 

V006 Pessoas residentes e cor 
ou raça - indígena 

% Mulheres 
alfabetizadas com 
15 anos ou mais 
de idade  

Pessoa02_UF.csv V182 a V247 Mulheres alfabetizadas 
com 15 anos anos ou mais 
de idade 

ƩV182+ .... +V247 
MR 

Renda mensal 
domiciliar per 
capita 

DomicílioRenda_UF.csv V003 Total do rendimento 
nominal mensal dos 
domicílios particulares 
permanentes 

_V003_ 
PRDPP 

Morador em 
domicilio com 
banheiro por 
número de 

Domicilio01_UF.csv V025 a V033 Domicílios particulares 
permanentes com 1 ou 
mais banheiros 

V024/ 
(V025+(2*V026)+(3*V027)+ 

(4*V028)+(5*V029)+(6*V030)+ 
(7*V031)+(8*V032)+(9*V033) 
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Variável - IPHAB 
Planilha 

(IBGE, 2010) 
Variável - 

IBGE 
Descrição da variavel IBGE Cálculo da variável para IPHAB 

banheiros no setor 
censitario 

Domicilio02_UF.csv V024 Moradores em domicílios 
particulares permanentes 
com banheiro de uso 
exclusivo dos moradores 

Banheiro/ 
total de domicílios 
no setor censitário 

Domicilio01_UF.csv V025 a V033 Domicílios particulares 
permanentes com 1 ou 
mais banheiros 

(V025+(2*V026)+(3*V027)+ 
(4*V028)+(5*V029)+(6*V030)+ 
(7*V031)+(8*V032)+(9*V033)/ 

DPP 
 

% Domicílio com 
energia elétrica e 
medidor exclusivo 

Domicilio01_UF.csv V047 Domicílios particulares 
permanentes com energia 
elétrica de companhia 
distribuidora e com 
medidor de uso exclusivo 

_V047_ 
DPP 

% Domicílios com 
coleta de lixo por 
caminhao 

Domicilio01_UF.csv V036 Domicílios particulares 
permanentes com lixo 
coletado por caminhao de 
serviço de limpeza 

_V001-V036_ 
DPP 

%Domicílios com 
agua da rede geral 

Domicilio01_UF.csv V012 Domicílios particulares 
permanentes com 
abastecimento de água da 
rede geral 

_V012_ 
DPP 

% Domicílios com 
esgoto por rede 

Domicilio01_UF.csv V017 Domicílios particulares 
permanentes com 
esgotamento sanitário 
via rede geral de esgoto 
ou pluvial 

_V017_ 
DPP 

 


